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Advertenties

Evert Teunissen, met zijn bijna 85 jaren een prachtig
voorbeeld van vitale senioriteit. Onze junior is Davey de
Jonge, video-analist van PEC Zwolle. Twee van onze
leden nemen per 1 januari 2015 afscheid om moverende
redenen en drie leden schrijven we zelf uit, eveneens om
moverende redenen. Van onze leden werken er nu 112
in het buitenland en hebben er 66 geen baan.
Vorig jaar kwam ik tot de conclusie dat onze vereniging nog steeds

degraderen, is een extra stimulans om te streven naar verbetering en

groeiende is en dat we tijd en energie moeten blijven steken in

dat is goed voor de kwaliteit en toekomst van het Nederlands voetbal.

verbetering van service en dienstverlening. Grootste uitdaging

De CBV maakt zich, puur om sportief-technische redenen, al jaren

voor de CBV als vakvereniging is het verhogen van kwaliteit en

sterk voor integratie van de beloftenteams in de voetbalpiramide. Dit

professionaliteit van het vak van trainer/coach en het verder

geeft onze talenten de gelegenheid zich verder te ontwikkelen in een

professionaliseren van de bedrijfstak betaald voetbal. Grootste

harde competitie. En daar hebben ze recht op. We roepen dan ook

uitdaging voor ons als kantoororganisatie is dicht bij de leden te

alle club-verantwoordelijken op een maximale inspanning te doen hun

blijven. Ondanks alle moderne communicatiemiddelen is dit geen

beloftenteam ingepast te krijgen in de nieuwe piramide.

Advertenties dienen een duidelijke

eenvoudige opgave. Vandaar dat we hier nog weer eens een

link te hebben met de CBV of haar

dringende oproep aan jullie doen ons op de hoogte te houden

De kracht van het Nederlands voetbal is het opleiden van voetbalta-

relaties. De redactie heeft hierin het

van alle veranderingen en ontwikkelingen.

lent. En talentontwikkeling krijgt nu ruim baan, doordat de talenten
onder de juiste weerstand gaan spelen. Op deze manier kunnen

laatste oordeel. Voor informatie over
advertenties kunt u contact opnemen

En sprekend over verandering: de competities van het Nederlandse

we er voor zorgen dat het Nederlands voetbal zich verder ontwik-

met Petra Balster.

amateurvoetbal en betaald voetbal worden per seizoen 2016-2017

kelt. Innovatie en interventie vormen de werkelijkheid van alledag in

met elkaar verbonden. Dat besluit is onlangs genomen op de

vrijwel iedere organisatie. Dit geldt dus nu ook voor de organisatie

KNVB-bondsvergadering in Zeist. Het besluit betekent verplichte

van ons voetbal. ‘Lerende organisaties’ streven er naar om zich aan

Officemanager: Petra Balster

promotie en degradatie tussen de Jupiler League en de nieuwe

te passen aan de nieuwe eisen van hun omgeving. Onze voetbal-

Postbus 1, 8000 AA Zwolle

landelijke divisie. Tegelijkertijd komen beloftenteams van de betaald

organisaties hebben nu behoefte aan mensen die in staat zijn op

Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle

voetbal organisaties te spelen in de hoofdklassen, topklassen,

een creatieve manier na te denken over de uitdagingen waarvoor

T.: 088-850 86 10

landelijke divisie en Jupiler League. Volgens Bert van Oostveen,

we staan; personen die bereid zijn om gebaande paden te verlaten;

F.: 088- 850 86 13

directeur betaald voetbal van de KNVB, was het een historische

die oog hebben voor de effectiviteit van hun organisatie zonder de

E: info@coachesbv.nl

dag voor het Nederlandse voetbal. Voor het eerst sinds de intrede

aandacht voor mensen, interacties en processen te verliezen. En na-

W: www.coachesbv.nl

van het betaald voetbal is er een volledig open competitiestructuur.

tuurlijk stuit je in de fase van verandering op weerstand: weerstand is

De onderkant van de Jupiler League en de top van het amateur-

niet iets waar je zo maar overheen kunt walsen. En is weerstand dan

voetbal waren stilstaand water, terwijl een gezonde kweekvijver

altijd nadelig voor de geplande verandering? Ter geruststelling zo vlak

doorstroming nodig heeft. Dit is een belangrijke stap om het

voor de feestdagen: weerstand kan juist vaak erg nuttig zijn. Namens

voetbal in Nederland verder te ontwikkelen. Volgens directeur

bestuur en directie van Coaches Betaald Voetbal wens ik jullie fijne

amateurvoetbal Hans Spierings zorgt de nieuwe competitiestructuur

kerstdagen en een gezond, gelukkig en succesvol 2015.
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er voor dat de kunstmatige scheiding tussen top- en breedtesport
Gerard Marsman - Directeur CBV

verdwijnt. De mogelijkheid om te promoveren, maar ook om te
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‘Redding Cillessen
tegen Spanje was cruciaal’
Niet de legendarische keeperswissel, maar de redding van Jasper Cillessen tegen

het WK voor ons misschien wel compleet anders afgelopen”,

doornemen van de formele agenda. Rond de klok van half

stelt de keeperscoach. “Jasper bleef lang staan, in de hoop

twee verwelkomde CBV-voorzitter Leo Beenhakker allereerst

dat Silva de bal tegen hem aan zou schieten of zou stiften. Dat

alle aanwezigen, om aansluitend zijn ongenoegen te uiten over

die na het succesvolle WK - net als Louis van Gaal - aan de slag is gegaan bij

laatste deed Silva, waardoor Cillessen nog kon reageren.”

de grote groep leden die niets van zich had laten horen. “Hoe

Manchester United, gaf tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag

Over het optreden van de Oranje-goalie tegen Spanje bleek

of niet komt? En dat terwijl elke trainer/coach om de nodige

Frans Hoek dus tevreden. Minder te spreken was hij over de

discipline vraagt van zijn eigen spelers”, zegt Beenhakker, die

positie van zijn doelman bij de goal van Tim Cahill. De Australiër

even later tijdens de vergadering liet weten definitief te stoppen

tekende met een prachtige goal voor de 1-1. Op het eerste oog

als voorzitter van de CBV. “Het is tijd om afscheid te nemen,

onhoudbaar, maar na het analyseren van de beelden waren de

maar omdat ik jullie niet zomaar laat vallen blijf ik nog tot maart

nodige aanwezigen van mening veranderd. Later in diezelfde

2015. In de tussentijd kan het CBV-bestuur op zoek naar een

wedstrijd koos Cillessen de verkeerde hoek bij de penalty van

nieuwe voorzitter.” Voor datzelfde bestuur werd Peter Jeltema

Mile Jedinak. Tot ergernis van enkele aanwezigen in de zaal,

tijdens de ledenvergadering met succes aangedragen als

die logischerwijs allemaal wel blij waren met de memorabele

bestuurslid opleiding en ontwikkeling. Daarnaast gingen de

keeperswissel in de wedstrijd tegen Costa Rica. Al wilde Hoek

aanwezigen eveneens akkoord met een nieuwe bestuurstermijn

graag eerst nog even terug gaan naar de 117e minuut, waarin

van drie jaar voor zowel Peter Bosz als Mario Captein. “Rini de

Cillessen redding bracht op een schot van Marco Ureña. “Een

Groot heeft daarentegen aangegeven zijn bestuursfunctie na

geweldige redding”, aldus Frans Hoek, die er voor zorgde dat

zes jaar neer te leggen. Hij is wel bereid zijn portefeuille waar

Tim Krul de penalty’s mocht tegenhouden en dat Cillessen in de

te nemen tot de algemene ledenvergadering van maart 2015”,

allerlaatste seconde van de verlening werd gewisseld. Cillessen

vertelt Beenhakker, die vervolgens een oproep deed voor een

droop af en Krul werd de held van de avond. “Dit was speciaal

opvolger. “Belangstellenden voor de portefeuille commerciële

voor deze wedstrijd besloten, maar we trainden al sinds de

zaken kunnen zich melden.”

Spanje is voor Frans Hoek ‘het moment’ van het WK 2014 in Brazilië. De keeperstrainer,

15 oktober in Bilderberghotel Oosterbeek een enerverende presentatie over het
eindtoernooi. In het bijzonder over de rol van de drie keepers van het Nederlands elftal.

moeilijk kan het tegenwoordig zijn om te laten weten of je wel

eerste training op strafschoppen en bekeken iedere keer weer
alle kwaliteiten van de keepers. Daarnaast hebben we Jasper

Na de nodige mededelingen van CBV-directeur Gerard Marsman

bewust niet op de hoogte gebracht, omdat hij die laatste

en informatie van de bestuursleden Pieter Huistra, Peter Bosz

redding in de 117e minuut voor ons moest verrichten”, vervolgt

en Art Langeler over technische zaken, werd het eerste gedeelte

Met behulp van de nodige statistieken liet Frans Hoek de

gestaan bij de strafschop van Xabi Alonso, die Spanje vanaf elf

de Volendammer. “Daarom hebben we ook geprobeerd Tim

van de algemene ledenvergadering afgesloten met twee korte

kleine 170 aanwezigen in de zaal het wereldkampioenschap

meter op een 1-0 voorsprong schoot. Vanuit de zaal werd er

verdekt in de hoek klaar te stomen voor de penaltyreeks. Beide

presentaties. Allereerst gaf Eric Konings, public affairs manager

opnieuw beleven. De keeperstrainer maakte daarbij duidelijk

al snel gereageerd op het handelen van Cillessen, waar Hoek

keepers hebben het fantastisch gedaan. Cillessen pakte die ene

van Unibet, een presentatie over sportweddenschappen,

onderscheid tussen defensieve en aanvallende acties, dit in

vervolgens zijn eigen visie op los liet. Na de goal van Alonso

belangrijke bal en Krul wist alle hoeken van de penaltynemers,

matchfixing en het belang van goede voorlichting en informatie.

verhouding tot het aantal handelingen van de doelman. Ook

werd de kans van David Silva meerde malen op het scherm

bleef goed lang staan en reageerde alert op alle inzetten”, aldus

Vervolgens nam Sjoerd Langevoort van LanCon de microfoon

gaf hij een helder beeld van het fenomeen ‘onzichtbaar keeper’.

vertoond. Bij een 1-0 voorsprong voor Spanje kreeg de aanvaller

de trotse coach.

over. Langevoort lichtte de aanwezige CBV-leden in over een

Meest spraakmakend was misschien wel zijn analyse van alle

van Manchester City een grote kans, maar stuitte op Oranje-

tegentreffers van Oranje op het WK in Brazilië. Dit deed Hoek

goalie Jasper Cillessen. Volgens Hoek een cruciaal moment.

Met zijn presentatie vulde Frans Hoek het tweede gedeelte

aan de hand van videobeelden. Er werd allereerst uitgebreid stil

“Als het 2-0 was geworden, dan was de wedstrijd gespeeld en

van de ledenvergadering, die traditiegetrouw begon met het

04

geplande studiereis naar Amerika, inclusief de mogelijkheid tot
deelname aan het congres NSCAA.
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Inspirerende eBooks van De Voetbaltrainer - Toptrainer serie
Louis van Gaal

Oranje’s oefenstof

Nieuwe
versie

Peter Jeltema:
‘Ik proef verandering’

Nieuw

Bert van Marwijk
€ 5,- (58 pagina’s)

Dick Advocaat
€ 5,- (32 pagina’s)

Oranje’s Oefenstof
€ 10,- (30 pag. + video’s)

Louis van Gaal
€ 5,- (60 pagina’s)

In het voorjaar van 2014 ben ik door Gerard Marsman benaderd of ik als
bestuurslid wilde aansluiten bij de CBV om samen met Art Langerer de portefeuille
‘jeugdvoetbal’ in te vullen. Destijds was ik nog hoofd jeugdopleiding bij FC
Foppe de Haan
€ 5,- (34 pagina’s)

Frank de Boer
€ 5,- (30 pagina’s)

Ronald en Erwin
Koeman
€ 5,- (34 pagina’s)

Co Adriaanse
€ 5,- (28 pagina’s)

Praktische eBooks - jeugd - doelgroepgericht

Groningen, waar ik inmiddels een plaatsje ben opgeschoven. De ontwikkeling
van jeugdvoetbal en jeugdvoetballers zal onverminderd mijn aandacht hebben.
Een goed podium creëren waar jonge talentvolle voetballers zich kunnen
ontwikkelen. Als bestuurslid draag ik daar de komende jaren graag aan bij.

A-jeugd € 10,(150 pag.)

B-jeugd € 10,(150 pag.)

C-jeugd € 10,(150 pag.)

D-jeugd € 6,(95 pag.)

Uit serie Speelwijzetraining

Deel 1, ontwikkelen
van voetbalvisie € 5,-

Deel 2, ontwikkelen
van speelwijze € 5,-

Deel 3, Fundamentele
oefenvormen € 5,-

Trainerscongres 2014
€ 3,- (30 pagina’s)

Voordelen van onze eBooks
✔ goedkoop, al vanaf € 2,50
✔ direct te downloaden (na online betaling)
✔ praktijk staat centraal

De Voetbal Trainer

✔ altijd bij de hand op uw thuiscomputer/
smartphone en/of tablet

De geschiedenis herhaalt zich wat mij

daar volgens mij nog wel wat in te win-

met enorm veel werkveldervaring bij het

betreft. Mijn vader is jarenlang bestuurs-

nen. Te beginnen met talentherkenning.

programmeren van deze ontwikkelingen.

lid geweest van de VVON in Groningen.

De levensader van de betaald voetbal

Mooi om daar een bijdrage aan te kunnen

Toen hij stopte nam ik het van hem over.

organisaties en opleidingen en dus het

leveren.

Ik heb een soort van natuurlijke drang er

Nederlandse voetbal. Daar staan we met

‘iets’ van te vinden en me er vervolgens

elkaar uiteindelijk voor. We werken in een

mee te bemoeien. Dat overkomt me nog

uniek landje. Altijd op zoek naar beter en

wel eens. Ik ben zeker geen vergader-

in staat om daar goed met elkaar over te

dier. Vergaderingen en overlegstructuren

sparren. We hebben (te) lang gespard en

moeten wat mij betreft kort en bondig zijn.

we zijn internationaal ingehaald. Er staat

Anders haak ik af. Goed voorbereiden,

ons een uitdagende klus te wachten met

discussiëren en besluiten nemen. Op die

elkaar. Ik proef verandering.

wijze denk ik dat het bestuur iets aan mij

De voetbalpiramide, herinrichting van

kan hebben. Mooi om dat samen met Art

jeugdcompetities, het kwaliteit en per-

te kunnen doen, die volgens mij net zo in

formance model, het zogenaamde pool-

elkaar steekt.

reglement, betrekken van de achterban
(het amateurvoetbal).

Het is goed dat we in Nederland eens
flink aan de boom schudden. Doen we de

Allemaal middelen die in dienst behoren

juiste dingen en doen we de juiste dingen

te staan van ontwikkeling van jonge

✔ abonnees ontvangen 7,5% korting

goed? Hoe krijgen we het juiste talent nou

voetballers. Net zo belangrijk is de

✔ online te bestellen via devoetbaltrainer.nl/winkel

in de juiste setting. De voetbalsport heeft

integratie van een instituut als de CBV,

devoetbaltrainer.nl
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Peter Jeltema

Jan van Halst:
‘Voetbal is zo ingewikkeld’

“Ik realiseer mij de impact van mijn uitspraken.” Dat zegt Fox Sports-analist
Jan van Halst. De voormalig speler van onder meer FC Twente en Ajax is als
voetbal-analist al jaren niet meer weg te denken van de buis. Aan de hand van

heel veel tegenover stellen.” Volgens de

te typeren als die van een kuitenbijter.

machtig interessant om voetbal te kijken

ex-Ajacied is het voor trainers/coaches en

Door keihard te werken dwong hij via FC

via een spidercam boven het veld. Verder

hun spelers belangrijk om zelf te filteren

Utrecht en FC Twente een contract af

zou ik wedstrijden op televisie graag

en niet te veel te luitsteren naar de mening

bij Ajax, waar hij echter moeite had om

analyseren met een trainer/coach, zodat

van Jan Publiek. “Daar moet je maling aan

zijn stempel te drukken. Wel won hij in

er meteen een voetbaldiscussie ontstaat.

hebben en je niet te veel van aantrekken.

2002 zowel de beker als de landstitel. Op

De kennis van een ervaringsdeskundige

Het is slechts de waan van de dag. En de

de vraag of het mogelijk is om - net als

is denk ik absoluut van toegevoegde

ene keer word je opgehemeld, waardoor

in de film Moneyball - een voetbalteam

waarde”, stelt Jan van Halst.

je kunt gaan zweven. Het andere moment

samen te stellen op basis van statistische

snap je er niks meer van en word je met

gegevens is de voormalig middenvelder

Tot slot uit hij zijn zorgen over de kwaliteit

de grond gelijk gemaakt.” Van Halst

duidelijk. “Voetbal is zo ingewikkeld. In een

van het Nederlandse voetbal. “Ik heb

spreekt uit ervaring, want tijdens zijn eigen

bepaalde periode bij Twente leed ik bijna

wel mijn zorgen over onze opleiding.

voetbalcarrière ondervond hij veel hinder

nooit balverlies. Maar kwam dat door mijn

Naar mijn mening worden er teveel brave

van de invloeden van buitenaf. “Als ik door

goede passes of omdat ik samen speelde

jongens opgeleid die prima en keurig

een groepje mensen werd uitgefloten, dan

met Ronald de Boer? Al raakte ik de bal

positiespel spelen. Iemand specifiek én

had ik daar heel veel last van. Op het veld

compleet verkeerd, dan nog wist hij er iets

hard opleiden tot een fysiek sterke speler

verkrampte ik gewoon”, vertelt Van Halst.

mee te doen. Dus statistieken zeggen in de

met uitgesproken opdrachten is er niet bij.

“Ik heb zelfs een NLP-cursus gevolgd

voetballerij niet alles. Voetbal is denk ik ook

Theo Vonk was daar altijd goed in. Ik weet

om mijn brein te trainen, zodat ik mij kon

niet te vergelijken met honkbal.”

nog wel dat hij mij een keer op de flikker

afsluiten van mijn omgeving. Sindsdien

vertraagde beelden analyseert hij wedstrijden en geeft hij de kijker tekst en

heb ik er geen last meer van.”

uitleg over bepalende spelsituaties. Soms tot afgrijzen van de trainer/coach.

Ondanks het feit dat de geboren Utrechter

“Dat snap ik wel. Ik pak immers vaak één situatie eruit, terwijl een wedstrijd
over negentig minuten gaat. Ik krijg echter niet meer tijd…”

zelf veel hinder ondervond van de mening

‘Randzaken worden
breed uitgemeten’

gaf na een tegendoelpunt. Wat gebeurde
er bij die tweede goal, vroeg hij aan mij.
Toen zei ik: er werd te makkelijk een pass
vanaf de zijkant gegeven. Het enige dat ik
vervolgens te horen kreeg was: ‘Wie gaf

van anderen, vindt hij het jammer dat er

De ambitie om zelf trainer/coach te worden

die assist?’ Dat was mijn man die ik net

in zijn tijd weinig tot geen gebruik werd

heeft Van Halst jaren geleden al naast

had overgegeven aan een collega, terwijl

gemaakt van video-analyse. “Het is

zich neer gelegd, al blijft het wel kriebelen.

ik de opdracht had gekregen om alleen

Als voetbal-analist onderscheidt Van Halst zich al jaren

Naast de vele beelden maakt Jan van Halst bij zijn analyses

toch fantastisch als jij voor de wedstrijd

“Maar als ik nú nog moet beginnen met

die man uit te schakelen. Zo simpel was

door het gebruik van zijn analysecomputer Piero. Bij Fox

graag gebruik van statistieken. “Datapartij Opta zorgt tijdens

al weet dat jouw directe tegenstander

de trainerscursussen… Daarnaast heb

het, maar tegenwoordig lijkt zo’n opdracht

wordt hij niet voor niets ‘Professor Piero’ genoemd. Met de

elke eredivisie-wedstrijd voor de wereld aan gegevens. Handig

altijd naar de eerste paal duikt. Als speler

ik natuurlijk al een managementfunctie

te minderwaardig voor een speler. De

computer vertraagt hij handig spelsituaties, zet het beeld stil

om mijn verhaal te onderbouwen”, zegt Van Halst, die weet dat

kun je heel veel baat hebben bij video-

vervuld bij FC Twente.” Wel houdt hij

killersmentaliteit en opofferingsgezindheid

en analyseert ondertussen. Dankzij beelden van een stuk of

statistieken niet altijd een goed beeld geven. “Het is te simpel

analyse.” De speelstijl van Van Halst was

als voetbal-analist wensen. “Het lijkt mij

ontbreekt.”

twaalf camera’s kan Van Halst wekelijks helemaal los gaan

om te stellen dat een speler geweldig speelt als hij de gehele

met Piero. “Ik voel me dan net een kind in een snoepwinkel”,

wedstrijd geen balverlies heeft geleden. Want als zijn directe

zegt de voormalig stofzuiger, die zich beseft dat hij regelmatig

tegenstander wel drie keer wist te scoren, dan moet je toch tot

dingen zegt die een ander niet wil horen. “Als ik bij een ploeg

een andere conclusie komen.” Van Halst streeft er dan ook elke

een probleem tussen de linies constateer, dan probeer ik dat

keer naar vooral voetbalinhoudelijk te analyseren. Desondanks

heel simpel en begrijpelijk voor de kijker uit te leggen. Vaak

krijgt hij regelmatig reacties op zijn uitspraken. “Ik realiseer mij

herkent de trainer het probleem wel, maar wil dat natuurlijk

de impact. Het is immers beeldvormend en Jan Publiek is nou

niet terugzien op televisie”, stelt de 45-jarige analyticus. “Ik

eenmaal behoorlijk beïnvloedbaar”, zegt de Fox Sports-analist.

kijk tijdens een wedstrijd ook nooit naar één specifiek ding.

“De invloed van de media is de laatste tien jaar sowieso enorm

Ik kijk naar het tempo waarop de bal wordt ingespeeld, de

toegenomen. Randzaken worden breed uitgemeten en de

organisatie van het elftal, eigenlijk het gehele spectrum. Het

achterban neemt dat over. VI doet bijvoorbeeld alles voor de

liefste ga ik ook veel dieper in op bepaalde situaties, maar

kijkcijfers en indirect kan dat van invloed zijn op de positie van

daar is gewoonweg geen tijd voor.”

een coach. Zeker als er elke week op een negatieve wijze de
nadruk op iemand wordt gelegd. En de coach kan daar niet
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Ben Hendriks:

'Je moet altijd voorin de bus zitten’

Rick Dekker, Wouter Marinus, Boy de Jong en Soufian Moro. Vier namen van

naar CSKA Moskou ging. Door een kruisbandblessure is hij daar

(19), Boy de Jong (20) en Soufian Moro (21) al aan boord. Zij

echter uit beeld geraakt, want anders had hij nooit voor Zwolle

staan klaar bij eventuele onverwachte transfers. Om nog maar te

gekozen”, stelt Hendriks, die er - samen met technisch directeur

zwijgen over de schaduwlijstjes van de bekerhouder. “Je moet

Gerard Nijkamp - als de kippen bij was om Necid te strikken.

altijd potentiële vervangers klaar hebben staan op een lijstje

“Zo’n speler van CSKA Moskou is in principe niet haalbaar voor

voor elke positie in je team.” Dat het met die schaduwlijstjes in

een club als PEC Zwolle. Gerard is er echter in geslaagd om een

Zwolle wel snor zit bleek in de zomer van 2014 wel. “Wij wisten

aardige deal te maken.”

in het voorjaar dat de kans groot was dat Klich zou vertrekken,
dus dan moet je de markt goed kennen”, zegt Hendriks, die

Voor de Tsjechische aanvaller is Zwolle een tussenstation op de

snel uitkwam bij Heraclied Ben Rienstra. Niet veel later strikte

zoektocht naar een nieuwe topclub. En als het aan de club uit

Zwolle Jody Lukoki, zo’n beetje op dezelfde dag dat Mokotjo

basiskrachten van de IJsselclub, maar met onder andere deze heren speelt

de hoofdstad van Overijssel ligt is hij zeker niet te laatste speler

naar FC Twente verkaste. Misschien nog wel sneller anticipeerde

het Zwolse scoutingsteam - onder aanvoering van senior scout Ben Hendriks

die zich bij PEC Zwolle in de kijker speelt. “In de afgelopen jaren

PEC Zwolle op de slotdag van de transfermarkt, nadat doelman

hebben natuurlijk meerdere spelers via Zwolle de stap omhoog

Diederik Boer bij Ajax tekende. “Wij hielden rekening met een

gemaakt.” Waarmee Hendriks doelt op onder andere Youness

vertrek van Boer naar Amsterdam, dus was Jelle ten Rouwelaar

Mokhtar, Darryl Lachman, Kamohelo Mokotjo en Mateusz Klich.

onze beoogde opvolger. Maar niemand had natuurlijk verwacht

Spelers uit de huidige selectie die dat voorbeeld zouden kunnen

dat Kenneth Vermeer naar Feyenoord zou gaan, dus zijn wij - na

volgen zijn de jongelingen Mustafa Saymak, Jesper Drost en

de afmelding van Ten Rouwelaar - meteen overgeschakeld naar

natuurlijk de Nieuw-Zeelander Ryan Thomas. “Als je geen

Warner Hahn. Die overigens ook al op ons lijstje stond. En door

spelers uit de huidige selectie van PEC Zwolle. Op dit moment weliswaar geen

- al in op de toekomst. PEC Zwolle is voorbereid op elk scenario en dat is
misschien wel het geheim van de successen in de afgelopen jaren.
Belangrijke schakel in het scoutingsapparaat van PEC Zwolle

68-jarige scout. In de tijd dat Ben Hendriks bij Udinese begon

kapitalen tot je beschikking hebt, dan moet je creatief zijn. Wij

goed voorbereidingswerk en het werken met korte lijnen is die

is Ben Hendriks. De voormalig speler en trainer maakte in

stonden de Nederlandse spelers Harold Wapenaar, Henry van

kunnen deze jonge spelers een platform bieden en dat is ook

deal enorm snel gemaakt.”

2013 als senior scout zijn rentree bij Zwolle. Met het terughalen

der Vegt en Oni Louhenapessy al onder contract bij de Italiaanse

wat waard. Daarnaast moet je altijd een beetje mazzel hebben”,

van Hendriks omarmde PEC Zwolle een clubman, die in vele

club. “Klopt, mijn eerste opdracht was ook om de Nederlandse

weet Hendriks, die al meerdere telefoontjes voor Thomas heeft

Ook op scoutingsvlak is een goede voorbereiding dus het halve

wedstrijden als speler zijn optreden voor de Zwollenaren

markt verder in kaart te brengen”, vertelt Hendriks, die zich

mogen ontvangen. “Ik weet bijvoorbeeld dat Juventus hem

werk. Toch is er volgens Hendriks in de loop der jaren heel veel

maakte. Ook is Hendriks tweemaal als trainer aan de club

daarna vooral mocht focussen op de Scandinavische clubs. Op

volgt. Door mijn scoutingswerk voor Udinese heb ik namelijk

veranderd in zijn werkwijze als scout. “In het verleden zat ik veel

verbonden geweest. In 1988 als ad-interim en van 1992-1995

de vraag naar zijn grootste ontdekkingen voor Udinese noemt hij

regelmatig contact met Pavel Nedved.” De misschien wel

meer in het vliegtuig en in tachtig procent van de gevallen was

als eindverantwoordelijke van het toenmalige FC Zwolle. Het

dan ook de Denen Thomas Helveg, Martin Jörgensen en Morten

beste Tsjechische voetballer aller tijden is als sportief directeur

de reis voor niets. Door de hedendaagse technologie hoef ik

avontuur als scout begon voor Hendriks in 1998 bij Udinese.

Bisgaard. Naast het scoutingswerk in de Scandinavische

van Juventus uiteraard op de hoogte van de status van het

echter steeds minder vlieguren te maken. Via ‘Wyscout’ beschik

Voor de Italiaanse Serie A-club vloog hij de hele wereld over

landen heeft de Zwolse clubman, die in 2014 zowel de KNVB

wijdvertakte scoutingsnetwerk van Udinese. “De scouting van

ik nu over gigantisch veel actuele beelden en statistieken van

en is hij - zestien jaar later - nog altijd actief. “Nadat ik was

Beker als de Johan Cruijff Schaal mocht uitreiken aan PEC

Udinese is top en staat wereldwijd bekend. Ondanks het feit dat

bijna alle spelers op de wereld. Op basis daarvan krijg je al een

gestopt als trainer bij HFC Haarlem had ik veel contact met de

Zwolle-aanvoerder Bram van Polen, de afgelopen jaren in een

elk jaar de beste spelers worden verkocht, staat er elke keer

heel goed beeld van een speler, terwijl je eerder zo’n speler

bekende zaakwaarnemer Mino Raiola. Ik was op zoek naar een

groter gebied gescout. “Ik heb ook een beeld van de spelers

weer een topteam.” Meest in het oog springende namen die

altijd moest gaan bekijken”, vertelt Hendriks, die desondanks

nieuwe club om te trainen. Via Mino kwam ik in contact met

die in Nederland, België, Hongarije en Tsjechië voetballen.”

bij Udinese faam hebben gemaakt zijn Oliver Bierhoff en Alexis

nog nooit een speler op basis van alleen videobeelden heeft

Udinese, waar ik als scout aan de slag kon. Ik ben daar toen

Uit laatstgenoemd land komt de 25-jarige international Tomas

Sanchez. Laatstgenoemde vertrok in 2013 voor een kleine 40

aanbevolen. “Je moet een speler altijd live zien en in de ogen

binnengestapt, maar had in mijn contract laten opnemen dat

Necid, zijn huidige ‘paradepaardje’ bij PEC Zwolle. “Ik ken

miljoen euro naar Barcelona. Toch slaagde Udinese erin om

kunnen kijken. Verder blijft het zaak om voorin de bus te zitten,

ik weg kon als een club mij als hoofdtrainer wilde aanstellen.

Tomas al sinds zijn zestiende of zeventiende en heb altijd contact

ook na het vertrek van Sanchez - en met hem de Colombiaan

zodat je ook bij veldjes ergens achteraf als eerste uit de bus

Toen ik in Udine werkzaam was zag ik echter dat de ene na de

onderhouden met zijn zaakwaarnemer. Ik weet nog goed dat hij

Cristian Zapata naar Villarreal en de door Napoli ingelijfde

kunt stappen.”

andere trainer aan de kant werd gezet, waarna ik dacht: daar zit

Zwitser Gökhan Inler - te blijven presteren.

ik toch niet meer op te wachten. De scoutingswerkzaamheden
bevielen me ook erg goed en vanuit de club kreeg ik te horen

“Het is gewoon heel belangrijk om je als club op elk scenario

dat ze tevreden waren over mijn functioneren. Het duurde

voor te bereiden”, stelt Hendriks. De senior scout kent na al die

niet lang voordat ik een nieuw contract kreeg voorgeschoteld

jaren het klappen van de zweep en is door zijn opgebouwde

en sindsdien ben ik daar nog steeds werkzaam”, vertelt de

netwerk enorm waardevol voor PEC Zwolle. Niet voor niets
zijn de talentvolle spelers als Rick Dekker (19), Wouter Marinus
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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 schoolbanken, 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, sportspecifieke
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.

Peter Bosz ziet Nederlands
voetbal veranderen
Door Rob Heethaar

De Chelsea-enclave, het vreemdelingenlegioen en Chelsea B. Met deze uitdrukkingen
wordt Vitesse - anno 2014 - vaak neergezet. Tot groot ongenoegen van Peter Bosz.
“Ik vind dat grote onzin. Kijk maar naar de feiten”, zegt de 51-jarige Vitesse-coach,
die dit seizoen over ‘slechts’ drie Chelsea-huurlingen beschikt en wekelijks zeven
of acht Nederlanders in de basis opstelt. Kwaliteit is voor Bosz belangrijker dan
kwantiteit. Maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van het Nederlandse voetbal?
Als CBV-bestuurslid kijkt de oefenmeester verder dan alleen Vitesse.

“Het Nederlandse voetbal is in de loop der jaren behoorlijk

competitie spannender, maar het voetbal is niet altijd even goed.

veranderd”, stelt Peter Bosz. “De spelers zijn tegenwoordig een

En feit is wel dat we op clubniveau internationaal behoorlijk

stuk jonger, waardoor er wisselvalliger wordt gepresteerd. Voor

afhaken. Het hoofdtoernooi bereiken van de Europa League

topclubs is het bovendien steeds moeilijker om de beste spelers

is geen zekerheid en overwinteren in de Champions League

vast te houden, terwijl er bij de kleinere clubs steeds meer

is inmiddels ook al lang geleden.” Volgens Bosz komt dat niet

met een visie wordt gewerkt. Het gevolg is dat de traditionele

alleen door de jonge leeftijd van de eredivisie-spelers. “Wat goed

‘Iets bedenken zodat
we weer voorop lopen’

is, dat komt nog altijd snel. Net als vroeger Cruijff en Van Basten.

topteams niet zo makkelijk meer winnen als vroeger en dat

Met het oog op de ontwikkeling van jonge voetballers juicht

leidt weer tot nivellering. De ploegen in de eredivisie staan dicht

de trainer van Vitesse de invoering van de tweede divisie

op elkaar, er is vooral een grote middenmoot”, constateert de

van harte toe. “Dat vind ik een goede zaak. En van de

Apeldoorner, die in het midden laat of de nivellering juist goed

verplichte promotie- en degradatieregeling ben ik eveneens

of slechts is voor het Nederlandse voetbal. “Het maakt de

een voorstander”, zegt Bosz, die Jong Vitesse graag ziet

De talentvolle spelers debuteren nu alleen vanwege een andere
reden op zeer jonge leeftijd.”

Nieuwe piramide
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toetreden tot de nieuwe competitie. “In andere landen spelen
de tweede teams al jaren in de lagere divisies, dus waarom
hier niet? Het is de laatste schakel tussen de jeugdafdeling en
de eerste selectie. Die jongens leren dan al vroeg voor meer
publiek te spelen en tegen oudere spelers. Daar plukken we
later weer de vruchten van.” Als het aan de voormalig speler
van Feyenoord ligt dan worden er in de nieuwe opzet ook
zo weinig mogelijk beperkingen toegepast. “Als een speler
nu op het wedstrijdformulier staat bij het eerste, dan mag hij
de rest van het weekend niet meer uitkomen voor een ander
team. Dat vind ik belachelijk en is naar mijn mening slecht
voor de ontwikkeling van die speler. Dan beginnen mensen

landen als Engeland en Duitsland, maar vroeger speelde dat

Als technisch directeur van Feyenoord zag Bosz spelers als

‘slechts’ drie Chelsea-huurlingen in onze selectie.” Volgens

over competitievervalsing, maar ik vind dat je eerst naar jezelf

ook geen rol. Daarnaast moeten we beseffen dat we over een

Georginio Wijnaldum en Leroy Fer opgroeien in de B1 van

de achtvoudig international maakt de media zich schuldig aan

moet kijken. Iedereen dacht ook dat Jong Ajax, Jong PSV

geweldige infrastructuur beschikken. Albert Capellas, tot voor

Feyenoord. Ondertussen maakten Karim Rekik en Jeffrey Bruma

dit soort beeldvorming. “Er is tegenwoordig veel meer media-

en Jong FC Twente dik bovenaan zouden staan in de Jupiler

kort nog assistent-trainer bij Vitesse, keek hier zijn ogen uit. Elk

op jonge leeftijd de stap naar Engeland. Rekik verkaste naar

aandacht voor voetbal. Daar krijg je als jonge speler ook al

dorp in Nederland heeft één of meerdere voetbalverenigingen,

Manchester City en Bruma werd ingelijfd door Chelsea, de club

vroeg mee te maken en mentaal kan dat van grote invloed zijn.

dat zie je in Spanje niet. Verder zijn wij jaren geleden al

waarmee Vitesse sinds 2010 nauwe contacten onderhoudt.

‘De media bewerkt het
publiek, dat is best eng’

‘Chelsea drukt
ons geen spelers
door de strot’

begonnen met het bouwen van nieuwe stadions, terwijl ze
in Italië nog steeds in die oude stadions spelen. En daar zijn

The Blues

de clubs internationaal ook weggezakt. In Nederland zijn wij

Peter Bosz betitelt de samenwerking tussen Vitesse en Chelsea

met ons totaalvoetbal altijd uniek geweest en hebben in de

als interessant. “Chelsea behoort tot de grootste clubs ter

afgelopen jaren heel veel kennis met andere landen gedeeld.

wereld, dus het is zeer prettig om daar een kijkje in de keuken

Er zijn nu veel meer praatprogramma’s over voetbal en kranten

League”, spreekt Bosz duidelijke taal. De Vitesse-coach vindt

Nu is het zaak om innovatief te blijven. We moeten iets nieuws

te mogen nemen”, weet de Apeldoorner. Bij de Londense club

als het AD en de Telegraaf vullen steeds meer pagina’s met

het tevens te makkelijk om de toenemende achterstand van

bedenken zodat we weer voorop lopen.”

heeft Bosz zo nu en dan contact met Chelsea-hoofdcoach

voetbalnieuws. Net als in Engeland en Duitsland, waar dat al

José Mourinho, maar vooral met Michael Emenalo, de

langer gebeurt, worden randzaken steeds breder uitgemeten.

technisch directeur van ‘The Blues’. “Het belang van Chelsea

En de ene speler gaat daar beter mee om dan de andere. Al

Om de snelle uitstroom van talentvolle spelers op te vangen

is natuurlijk dat hun jonge spelers minuten maken en ervaring

hoop je als trainer dat het geen impact heeft, want het draait

steken steeds meer BVO’s extra energie in de jeugdopleiding.

op doen in een competitie op het hoogste niveau. Het is echter

immers om het voetballen.”

Dat geldt ook voor Vitesse, waar de jeugdtak flink is opgetuigd.

niet zo dat zij zomaar wat spelers onze kant op sturen. Alles

“Het is mooi om te zien hoe de club met de jeugd en de

gaat in overleg.” Samen met Mo Allach, de technisch directeur

Witte zakdoekjes

scouting bezig is. Er is een goed plan opgesteld, waar nog

in Arnhem, voert Bosz de gesprekken met de Londenaren.

Zoals elke trainer/coach in het betaald voetbal fungeert ook

wel vijf, zes of zeven jaar voor nodig is. We moeten dus even

“Wij geven aan op welke posities wij versterkingen kunnen

Peter Bosz in de media zo nu en dan als kop van Jut. Het

geduld hebben, maar zoals bij alles blijft regeren vooruitzien”,

gebruiken en vervolgens komen zij met kandidaten. En dan

laat de Vitesse-trainer koud. “Ik kijk helemaal niet naar al die

stelt Peter Bosz, die uit ervaring weet hoe het in zijn werk gaat.

is het laatste woord aan ons. Chelsea heeft ons nog nooit

praatprogramma’s. Wel hoor ik regelmatig van andere mensen

In zijn periode als technisch directeur bij Feyenoord had hij

een speler door de strot geduwd. Bovendien blijft kwaliteit

dat er bepaalde dingen over mij zijn gezegd. Dat neem ik dan

immers veelvuldig contact met Stanley Brard, destijds hoofd

belangrijker dan kwantiteit. Een speler van Chelsea moet wel

ter kennisgeving aan. Het maakt mij bewust van het feit dat

jeugdopleiding bij de Rotterdamse club. “Wij waren vooral

een meerwaarde zijn. Aan de andere kant moet je niet opeens

de media het publiek bewerkt, dat is best eng”, stelt Bosz, die

bezig met het overdragen van een visie. Maatwerk is daarbij

een speler als Didier Drogba bij Vitesse op het trainingsveld

het daarentegen wel als zijn plicht ziet om de pers te woord

erg belangrijk. Met de juiste specialisten kijken naar de persoon

verwachten. Dat gaat hem niet worden”, aldus de hoofdcoach

te staan. “Ik vertel wat ik heb waargenomen. Als iets prima is,

en een breed scala van aspecten. Daar gaat het om”, vertelt

van Vitesse, die benamingen als de Chelsea-enclave, het

dan zeg ik dat. En slecht is slecht. Ik wil voor de supporters

de 51-jarige oefenmeester. “Voor de ontwikkeling van een

vreemdelingenlegioen en Chelsea B dan ook afdoet als

geen lulverhaal ophangen.” Het tot in detail analyseren van een

jeugdspeler vind ik het ook belangrijk dat er resultaten van hem

grote onzin. “Kijk maar naar de feiten. Met Josh McEachran,

wedstrijd doet Bosz het liefste met de mensen die het dichtst

worden verlangd. Je moet immers altijd beter willen worden.”

Bertrand Traoré en de Braziliaan Wallace beschikken wij over

bij hem staan. Hij gaat er verder vanuit dat een clubbestuur

de Nederlandse clubs in Europa af te doen met het argument

Jeugdopleiding

‘geld’. “Er wordt snel gepraat over de hoge televisie-gelden in
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zich niet laat beïnvloeden door de media. Al is de voormalig

neemt Bosz zijn assistent Hendrie Krüzen dan wel weer mee.

trainer van AGOVV, De Graafschap en Heracles zich weldegelijk

De heren werkten bij Heracles al geruime tijd samen en bij

bewust van de macht van de media. “Als je hoofd elke week

Vitesse zijn ze nu bezig aan hun tweede seizoen. “Hendrie is

onder het hakblok ligt, dan wordt er toch een bepaalde

een totaal ander persoon. Hij vult mij aan, want hij beschikt

sfeer gecreëerd. Een goed voorbeeld is het verhaal van Leo

over kwaliteiten die ik niet heb. Ik heb niets aan een ‘ja-knikker’

Beenhakker bij Real Madrid. Hij kreeg destijds de volledige

die mij naar de mond praat. En Loyaliteit is voor mij heel

steun van president Ramon Mendoza, totdat iedereen in

belangrijk.” Bosz en Krüzen worden vaak geroemd vanwege

Bernabéu met witte zakdoekjes stond te zwaaien.”

hun aanvallende spelopvatting, maar het duo weet dit seizoen
met Vitesse nog geen grote rol van betekenis te spelen in de

Uithangbord

‘Ik wil voor de
supporters geen
lulverhaal ophangen’

Mede door zijn periode bij Real Madrid is Beenhakker voor
het Nederlandse trainersgilde altijd een belangrijk uithangbord
geweest. Een rol die nu lijkt weggelegd voor coaches als Louis
van Gaal en Ronald Koeman. “In de afgelopen twee jaar zijn
er helaas aardig wat Nederlandse trainers in het buitenland
ontslagen Dat is niet goed voor ons imago. Wat dat betreft
is het positief dat Van Gaal het geweldig heeft gedaan met

eredivisie. “We zijn dit seizoen niet stabiel genoeg. We creëren

Oranje op het WK. En Koeman is natuurlijk uitstekend bezig

heel veel kansen, maar scoren te weinig. Daarnaast krijgen we

in Engeland.” Bosz sluit niet uit dat ook hij ooit de stap naar

op kinderlijke wijze doelpunten tegen. Verder hebben we het

het buitenland maakt. “Ik heb wel de ambitie om bij een mooie

denk ik aardig voor elkaar. Het positiespel is goed verzorgd, we

buitenlandse club te werken. Maar de carrière van een trainer

spelen dominant en voor het publiek is ons spel aantrekkelijk

laat zich moeilijk plannen. Resultaat is het enige dat telt. Als

om naar te kijken.”

SPORTEN BIJ

BASIC-FIT
✓ HELPT JE AFVALLEN
✓ VERSNELT JE HERSTEL
✓ VERBETERT JE CONDITIE
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DAG ÉN NACHT
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je prijzen pakt, gaan alle deuren voor je open.” En wellicht

WIJ BOUWEN STERKE MERKEN
IN EEN VERANDERENDE WERELD
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Alles moet perfect zijn,
tot de lengte van het gras aan toe

Ruim 7.000 kipfilets, 25.000 waterﬂesjes en meer dan 17.000 sporttenues aan
wasgoed; er komt heel wat kijken bij het organiseren van trainingskampen.
Lees hoe hotelketen Bilderberg, gastheer van onder andere Chelsea en Go
Ahead Eagles, zich klaar maakt voor de komst van professionele voetbalclubs.

1 week van tevoren

Tijdens het verblijf

Het hotel wordt in gereedheid gebracht voor de komst van

Het team is gearriveerd. Na check-in is er overleg met het

het team. De kamers en verschillende gemeenschappelijke

Bilderberg team en de teammanager, trainer, materiaalman,

ruimtes worden klaar gezet, sportvelden geïnspecteerd,

fysio en/of arts om alle punten op de ‘i’ te zetten. Het

fitnessapparatuur extra getest en er worden verse producten

trainingskamp kan van start.

aangeleverd.
Een professioneel trainingskamp vraagt maanden van voorbereiding. Niet alleen van de club, maar ook van het hotel waar het
team verblijft. Uitstekende velden, teambuilding activiteiten, goede voeding; alles wordt tot in de puntjes voor de club geregeld.

3-4 maanden van tevoren

1 maand van tevoren

Bilderberg bezoekt de club. Samen met de voetbalclub wordt

Voor elk team wordt een apart draaiboek gemaakt,

besproken welk hotel uit de achttien locaties tellende keten het

afgestemd op de wensen van de club. Programma, speciale

meest geschikt is. Ligging en faciliteiten van het hotel, afstand

verzoeken, menu wensen; alles staat hier in vermeld en wordt

tot de velden en wedstrijdmogelijkheden geven de doorslag in

gecoördineerd door een vast aanspreekpunt.

Gerard Marsman - Directeur CBV:
Janneke van Beuzekom - Hotel De Bilderberg

‘Het is onze overtuiging dat de hotelaccommodaties van

‘Representatives of Chelsea FC were impressed with the

Bilderberg en het aanbod aan mogelijkheden goed aansluit bij

serenity and excellent lever of care provided by the hotel

de wensen van Coaches Betaald Voetbal en haar leden’

and hotel management.’

het maken van de beste keuze.

FC Bilderberg
Het hotel is de plek waar sporters misschien wel de meeste tijd doorbrengen tijdens
Liesbeth van Belkom - Bilderberg

Arie Steenbergen – Go Ahead Eagles:

‘Aan de basis eisen voldoen is niet moeilijk. Wij proberen

‘Een accommodatie op eredivisie niveau, waarbij de meest

altijd nóg een stapje verder te gaan.’

elementaire zaken van een trainingskamp op een meer dan

hun carrière. Bilderberg is specialist in het onderbrengen van grote sportteams.

Liesbeth van Belkom, Ilse Baaten.

Veel internationale sportploegen verbleven in één van de Bilderberg-hotels.
Voor meer informatie: www.bilderberg.nl/FCBilderberg

uitstekende wijze en zeer professioneel worden ingevuld.’
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Volgorde v.l.n.r.: Janneke van Beuzekom,
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De kunst van het gras
Voor de meeste profvoetballers geldt ongetwijfeld: niets is beter dan
spelen op een natuurgrasveld in de maand mei. Alleen is de vraag of die
natuur het in rap tempo veranderende klimaat wel kan bijhouden, mede
gelet op de zomerse waarden van begin november. Ook in de rest van
het jaar doet de natuur haar werk. Meer zon, meer perioden van droogte,
meer slagregens in korte tijd, hete zomers en koude winters. Resultaat:
de ultieme uitdaging voor de natuurgrasmeesters van profclubs.
Een groeiend aantal landen heeft een - schuimloze - streep

door de (internationale) voetbalbonden de meest gewenste

getrokken, en een bewuste keuze gemaakt voor kunstgras

specificaties gesteld? Tot nu toe verlangen profclubs onder

in profvoetbal. In Scandinavische landen, Canada en

meer dat het veld goed vlak is en slidingvriendelijk, optimaal

Rusland geldt reeds: beter goed kunstgras, dan een slecht

loopcomfort biedt, dat de kleur en type infill goed zijn, dat

natuurgrasveld. Wat een slecht natuurgrasveld is, behoeft geen

voetballers voldoende grip van de noppen in het veld hebben, dat

toelichting. De vraag is welke specificaties voetbalbonden

gelijke spelcondities bestaan, dat het veld seizoenonafhankelijk te

exact hebben opgesteld en controleren omtrent de kwaliteit

bespelen is, dat het een natuurlijke uitstraling heeft in het stadion

en speeltechnische status van een natuurgrasveld? Om

én op televisie. En ga zo maar door.

soortgelijke redenen pleit de internationale kunstgrasindustrie
voor de meest hoogwaardige specificaties en strengste regels

Wensen en verwachtingen

aangaande kunstgrasvelden. En niet alleen voor profs, maar

De ontwikkeling van kunstgras is geen revolutie, maar een

juist ook voor amateurs. Immers, met gelijkwaardigheid is

evolutie. Een technologische ontwikkeling waarin topsporters

iedereen gediend. Of het nu de natuurgrasindustrie dan wel

centraal staan. De kunstgrasindustrie wil de natuur evenaren.

de kunstgrasindustrie is, elke industrie is afhankelijk van een

Zo kan er elke dag in een stadion of op een oefenveld worden

klant die exact weet wat hij wil, wat hij krijgt, en hoe sportveilig,

getraind en gespeeld. Die ontwikkeling verloopt snel en langzaam

onderhoudsvriendelijk en duurzaam dat voor hem is.

tegelijk. Snel, omdat in tien jaar tijd enorm veel is bereikt, juist
op profniveau. Langzaam, omdat technologische ontwikkeling
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Technologische ontwikkeling

niet kan worden versneld. Stap voor stap vooruit. De volgende

De voetbalbonden UEFA, FIFA en KNVB hebben ruim tien

stap is de vierde generatie kunstgras. Die komt er aan, dat

jaar geleden in Nederland een eerste aanzet gegeven tot

staat vast. Binnen een paar jaar zal weer het meest innovatieve

voortgaande technologische ontwikkeling van kunstgras

kunstgrassysteem op de markt komen. Tot die tijd is het zaak dat

voor zowel profvoetbal als voetballende amateurs. De FIFA-

profs, amateurs, voetbalbonden en gemeenten goed hun wensen

sterrenclassificatie bewaakt de dagelijkse praktijk. Heracles

en verwachtingen aangeven. Opdat de specificaties van het

Almelo heeft in 2003, 2005, 2008 en 2012 telkens het

nieuwste kunstgras optimaal zijn en de sporttechnische kwaliteit

allernieuwste kunstgras en infill geïnstalleerd. Zo snel is die

de natuur evenaart. Ondertussen kunnen natuurgrasverstokte

technologische ontwikkeling dus gegaan. In een decennium

profclubs ook voor een hoogwaardig hybride systeem kiezen,

ontwikkelde voetbalkunstgras zich van een getuft veld met

waarbij het natuurgras wordt ondersteund door een raamwerk

rijtjes vezels tot een 3D geweven systeem met polletjes. De

van kunstgras. Voor de kunst van het gras.

belangstelling voor innovatie is sterk toegenomen sinds de
Coöperatie Eerste Divisie een brede stap richting kunstgras

GreenFields

zette. Tegelijkertijd blijft de vraag gerechtvaardigd: worden

The choice of champions
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Mozambique, Zuid-Afrika en Ethiopië

niveau, geen atleten, geen individuele

is Tanzania het vijfde Afrikaanse land

sporters of teamsporters die naar de

waar ik als coach van een club of

Olympische Spelen in 2016 gaan”, weet

landenteam actief ben, maar ik denk

de 60-jarige oefenmeester, die verder

dat Tanzania in heel veel zaken achter

laat weten dat de voetbalcompetitie de

loopt.” De werkomstandigheden voor

afgelopen jaren wordt beheerst door twee

Nooij zijn echter wel goed. De coach

clubs uit Dar es Salaam: Young Africans

heeft bovendien een prima woning aan

en Simba FC. “De managers van deze

de kust. “Mijn contract bij de TFF loopt

twee clubs hebben het voetballand in een

nog tot en met 2016 en de president

aardige houtgreep. Zij hebben bovendien

een eigen complex, met training- en

van de voetbalbond is in november

hun mannetjes bij de voetbalbond.

wedstrijdfaciliteiten even buiten Dar es

2013 gekozen voor een mandaat van

Desondanks is een andere opkomende

Salaam.” Nooij vergelijkt de competitie

vier jaar. Hij is bereid om een aantal

voetbalclub de huidige landskampioen:

in Tanzania met de Schotse competitie,

de belangen van het nationale team

veranderingen binnen de bond en voor

Azam FC. Wat mij betreft een mooie

gezien het niveauverschil tussen de

en het Olympisch team nu niet meer

het nationale voetbal door te voeren.

aanleiding om het voetbal uit de

clubs. “Wat betreft voetbalkwaliteit

op het bondsbureau. Er waren teveel

Verder is er op politiek en economisch

‘wurggreep’ te bevrijden. Al zal dat niet

kunnen we hier echter niet tippen aan

functionarissen betrokken en er ging

vlak gelukkig voldoende stabiliteit.

makkelijk worden, want ook het publiek

Schotland.” Mbwana Samatta, Thomas

keer deel aan het prestigieuze toernooi. Onder leiding

teveel fout”, stelt Mart Nooij, die

Ik denk dat het land binnenkort een

is sterk verdeeld over de twee kampen.

Ulimwengu en Mwinyi Kazimoto zijn

van bondscoach Mart Nooij slaagde Tanzania er dit

het desondanks naar zijn zin heeft

inhaalslag gaat maken.”

Wel zijn er nu initiatieven om clubs in de

volgens Nooij de beste spelers van

in Oost-Afrika.

regio’s op te bouwen, om in de toekomst

zijn ploeg. “Samatta is een makkelijk

meer competitie te krijgen.”

scorende spits. Hij zou niet misstaan

Mart Nooij

gooit het roer om in Tanzania

Kwalificatie voor de Afrika Cup is al jarenlang een
droom van de Tanzaniaanse voetbalbond. In 1980 nam
de nationale ploeg voor de eerste en tevens laatste

jaar opnieuw niet in om zich te kwalificeren. “Na de uit-

Voordat Mart Nooij in april in Tanzania
“Tanzania is een prachtig land. De

aan de klus begon, was hij nog coach

republiek telt meer dan 45 miljoen

van St. George FC in Addis Ababa.

Als je kijkt naar de accommodaties

een jonge spits, die - net als Samatta

inwoners, heeft een groot grondgebied

Met die club werd hij zes wedstrijden

in Tanzania dan is er volgens de

- speelt voor TP Mazembe in Congo-

en een tropisch klimaat. Het land bezit

voor het einde van de competitie al

bondscoach nog veel te doen. “Maar

Kinshasa. En Kazimoto is een goede,

het nationale team. We hebben een behoorlijk aantal

eigenlijk alles: geweldige natuur met

kampioen van Ethiopië. “Collega René

het is wel goed te doen. De oude

controlerende middenvelder. Hij speelt

maatregelen genomen”, aldus de 60-jarige Nooij.

wilde dieren, grondstoffen, landbouw,

Feller uit Noord-Holland heeft mijn werk

accommodaties uit de socialistische

in Qatar”, aldus de bondscoach, die

veeteelt, industrie en toerisme. Ik woon

daar afgemaakt in mei en juni”, zegt

tijd kunnen worden opgeknapt. Zoals in

voornamelijk te maken heeft met

en werk in Dar es Salaam, de grootste

Nooij, die verre van te spreken is over

Mbeya en Mwanza, die steden hebben

buitenlandse coaches. “In de league

schakeling tegen Mozambique heb ik lang gesproken
met de president van de bond over het managen van

in de eredivisie. Ulimwengu is nog

De Nederlandse oefenmeester, die

Dat is best bijzonder, want tot voor kort

stad in het land. Het is een rommelige

de status van de sport in Tanzania. “Op

een stadion en een redelijke grasmat.

zijn heel veel buitenlandse trainers/

in april 2014 werd aangesteld als

liet men het in Tanzania allemaal maar

havenstad met veel verkeer en weinig

sportgebied stelt Tanzania niets voor.

In Dar es Salaam ligt een prachtig

coaches werkzaam. De coaches met

bondscoach, wist met Tanzania nog

gebeuren. De autoriteiten komen in actie,

goede wegen. Dat zorgt voor veel files

Ethiopië en Kenia zijn buurlanden met

nationaal stadion, maar op clubniveau

een Tanzaniaans paspoort zijn schaars.

wel af te rekenen met Zimbabwe, maar

de feiten komen op tafel en sommige

gedurende de gehele dag. Ik heb een

wereldtoppers in de atletiek. In Tanzania

is het minder gesteld. Clubbestuurders

Ze worden nauwelijks gerespecteerd.

werd uitgeschakeld tegen Mozambique.

koppen moeten rollen”, vertelt de trainer

prima auto van de bond, maar ik heb

wonen dezelfde type mensen en zijn hele

weigeren te investeren in goede training-

Mijn assistenten bij het nationale team

Nadat het thuisduel in Dar es Salaam in

uit Heemskerk, eerder onder meer coach

mezelf ook een fiets cadeau gedaan

hoge bergen zoals de Kilimanjaro, maar

en wedstrijdaccommodaties. De huidige

zijn twee lokale coaches uit Tanzania. Ik

2-2 was geëindigd, verloor Tanzania in

van Mozambique (2007-2011). Na de

om fluitend door het verkeer te komen.”

de buurlanden rennen ons er volledig

kampioen van het land vormt een

informeer ze over alles wat ik doe, maar

Mozambique met 2-1. “Rond de twee

uitschakeling voor de Afrika Cup, van

Volgens Nooij is de sfeer in het land

uit. Er zijn geen krachtsporters van

uitzondering. Azam FC beschikt over

ik neem de beslissingen zelf.”

wedstrijden tegen Mozambique zijn

17 januari tot en met 8 februari 2015 in

ook zeer gemoedelijk. “De mensen

heel veel incidenten geweest op het

Equatoriaal Guinea, voerde Nooij een

zijn kalm en met weinig tevreden.

niveau van organisatie en arbitrage. Na

uitgebreid gesprek met de president

De standaardtaal hier is Swahili, een

de uitschakeling heeft de regering een

van de voetbalbond. Samen kwamen

Oost Afrikaanse taal. Het gemiddelde

onderzoek ingesteld, om te zien wat er

de heren tot de nodige maatregelen.

opleidingsniveau van de mensen is

precies speelde en om deze incidenten

“Maatregelen die belangrijk zijn voor het

niet hoog, de meeste mensen spreken

in de toekomst beter te beheersen.

functioneren als bondscoach. Zo liggen

alleen Swahili. Na Burkina Faso,
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Mark Wotte:

‘Idee dat ik mijn taak heb volbracht’
“Mijn taak was om een structuur neer te zetten om het Schotse voetbal weer
vooruit te helpen. Die structuur staat nu en de komende jaren zullen laten zien
wat dat oplevert.” Met die woorden nam Mark Wotte eind oktober afscheid
van de Schotse voetbalbond. “Ik heb het idee dat ik mijn taak heb volbracht
en ben blij dat het zo snel is gegaan. Ik heb genoten van mijn tijd hier, maar
kijk ook uit naar een nieuwe uitdaging.”
Wotte werd in juni 2011 aangesteld bij de Schotse FA als

en de mensen heel ‘down to earth’ en gastvrij.” Zijn baan in

directeur en prestatiemanager. Binnen die functie kreeg hij de

Schotland was veelomvattend. “Mijn job was om de SFA 2020

hoogste Schotse jeugdteams en het nationale vrouwenelftal

Strategy te implementeren, om een nieuwe generatie Schotse

onder zijn hoede, met als doelstelling Schotland weer op de

internationals klaar te stomen. En in dat kader hebben we in de

kaart te zetten als voetballand. Dat lukte hem - in samenwerking

laatste drie jaar enorm veel progressie geboekt met de nationale

met een goede Schotse staf - onder meer door goede

jeugdteams. Ik heb ook de internationale scouting opgezet

prestaties van de jeugdteams, zowel bij de mannen als vrouwen,

voor de bond met een aparte Match en Performance Analysis-

op EK’s. Onder het bewind van Wotte openden onder meer

afdeling. Verder zijn de academies van de clubs gecertificeerd

zeven regionale voetbalscholen hun deuren. “Dat heeft de

en zijn we gestart met een onder 20 jeugdcompetitie, de

jeugdteams al kleine successen gebracht, gezien hun resultaten

opvolger van de A1-competitie. Deze nieuwe competitie met

op de eindtoernooien”, aldus de 54-jarige oud-trainer van onder

een aantal dispensatiespelers is opgezet om de stap naar het

meer FC Utrecht. In Schotland had Wotte het de afgelopen

eerste elftal te verkleinen. De wedstrijden worden ook in de

jaren dan ook prima naar zijn zin. “Het is een heel mooi land

stadions gespeeld”, vertelt Mark Wotte. “Op voetbalgebied
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gaat het beter met het nationale team, dat is gestegen van

Dalglish, Gordon Strachan, Paul Lambert, David Moyes, Owen

72 naar 22 op de FIFA-ranking. Met onder 17 hebben we in

Coyle en Alex McLeish zijn wel de bekendste namen.” Allemaal

2014 de halve finales op het EK bereikt. En het vrouwenvoetbal

managers die furore hebben gemaakt in de Premier League.

groeit ook explosief. Alleen het clubvoetbal gaat helaas wat

“De topspelers uit Schotland spelen ook allemaal in Engeland,

minder. Glasgow Rangers en Heart of Midlothian proberen na

zoals Steven Naismith (Everton) Darren Fletcher (Man United) en

financiële problemen terug te komen op het hoogste niveau.

Robert Snodgrass (Hull City). De jonge spelers met toekomst

Eigenlijk is Celtic de enige club die het in Europa redelijk doet.”

zijn Jamie Forrest (Celtic), Lewis McLeod (Rangers) en Scott

De succesvolste club van Schotland wordt sinds de zomer

Wright (Aberdeen). Ook Ryan Gauld van Sporting Lissabon

gecoacht door de Noor Ronny Deila. Hij volgde de Noord-Ier

heeft goede potentie.”

Neil Lennon op. “Met uitzondering van Ierse coaches werken er
normaal gesproken niet veel buitenlandse coaches in Schotland.

In Schotland woonde Wotte samen met zijn partner Brenda.

Er heerst hier wel een beetje een cultuurtje dat ex-spelers snel

“We hadden daar wat lokale vrienden gemaakt en Scott Booth,

hoofdtrainer worden.”

die ook bij de Schotse FA werkte, zag ik regelmatig.”
Tussen de bedrijven door ging de oefenmeester regelmatig terug

Volgens Wotte zijn de meeste Schotse trainers vooral

naar Voorburg om zijn twee zoons Boy en Sem te zien. Hoewel

resultaatgericht. “Winnen stond jarenlang voorop, ook

hij nog maar net terug is in Nederland kijkt hij al weer reikhalzend

in de jeugdopleiding. We hebben geprobeerd dat om te

uit naar een nieuwe uitdaging. Wat dat gaat worden weet Wotte

buigen naar het meer opleiden van jonge spelers, want die

nog niet. “Ik sta open voor alle ambitieuze uitdagingen, hetzij bij

winnaarsmentaliteit hebben ze toch wel van huis uit”, stelt de

een club, een bond of een ander project. En of dat in Nederland

geboren Tukker, die er geen moeite mee heeft om een rijtje

is of ergens anders maakt mij niet zoveel uit.”

Schotse toptrainers op te dreunen. “Sir Alex Ferguson, Kenny
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Weg

met dat nepgras

Laatst zag ik een ranglijst van de beste velden in de eredivisie. De aanvoerders
van de achttien clubs hadden hun keuze gemaakt. Eerst was ik een beetje
verbaasd, omdat het veld van De Adelaarshorst - toch een uitstekend veld dat

Voorkomen
is beter dan
genezen!

met veel liefde door groundsman Ron Roering en zijn mannen wordt geprepareerd
- niet in de top acht stond. Maar vervolgens realiseerde ik me dat het veel zei over
de kwaliteit van de overige grasvelden in de eredivisie. Het zijn plaatjes gewoon.
De grasmat in De Kuip staat niet voor niets in de top drie van Europa.

Onder het motto ‘Voorkomen is beter
dan genezen’ geeft Mark van Lenthe,
strategisch marketeer bij Full Service Internetbureau The Source, inzicht in de
wereld van domeinnaam-misbruik. Steeds vaker hoor je berichten over gekaapte

Voor een voetballer - weet ik uit ervaring - is er niets mooiers

domeinnamen. En soms komt een domeinkaper uit geheel onverwachte hoek.

dan spelen op gewoon gras, kort geschoren, niet te hard en
vlak. Een veld waar je nog een heerlijke sliding op kunt maken,
zonder meteen een schaafwond op te lopen. Een mat waarop
je lekker een bal met je wreef kan afdrukken, zonder angst

Een voorbeeld van een gekaapte domein-

Om het nog ingewikkelder te maken,

domein, loopt u als trainer/coach kans

dat je in de grond schiet. Een veld waar je gewoon duels kan

naam is ‘ministerpresidentrutte.nl’. Deze

er bestaan ook vele variaties op een

op het misbruik ervan.

uitvechten zonder schade.

domeinnaam is in 2011 vastgelegd door

domeinnaam. Enkelvoud, meervoud,

een gewone burger. Het bijzondere was dat

met streepje, bewust fout gespeld.

Tip

De enquête onder de aanvoerders onderstreepte mijn

de url verwees naar de website ‘klokken-

Tot slot is er nog de keuze voor een

Hoe dan te handelen? Het begint allemaal

gedachten. Alle kunstgrasvelden in de eredivisie stonden in de

luider.nl’, wat impliceerde dat er een link

extensie. Wordt het .nl of juist .com?

met het u ervan bewust worden dat een

onderste regionen. Dordrecht, PEC Zwolle, Excelsior, ADO Den

was vanuit de Staat over verdachtmakin-

Haag, Heracles Almelo, Cambuur, alle clubs met nepvelden

gen. Het behoeft geen betoog dat dit tot

Waarschuwing

willekeurig iemand uw naam kan registreren. En dat diegene daar allerlei onge-

scoorden het minste. Wij trainers moeten daar veel meer

Daarbij zijn clubs die gewend zijn op hun eigen kunstgrasveldje

lastige situaties kan leiden. Hoe dan om te

Hoe is dat alles geregeld in trainersland?

wenste en voor u nadelige zaken mee kan

mee dan doen dan alleen maar roepen: ja, zie je wel. Ik weet

te spelen veel te veel in het voordeel, het is een vorm van

gaan met dit probleem? Het antwoord is

The Source en Coaches Betaald Voetbal

uithalen, waardoor u in de problemen kunt

ook wel dat het vaak een financiële kwestie is dat clubs voor

competitievervalsing. Voor clubs die op echt gras spelen zijn

bewustwording en proactief handelen.

deden recent onderzoek naar de do-

komen. En let wel, dat kost weinig geld en

kunstgras kiezen en dat het zeker in de Jupiler League vaak

uitduels op nepgras bijna niet meer trainbaar, omdat er ook

meinnaamregistratie van de leden. Wat

moeite. Dus maak werk van uw domein-

een manier is om flink te bezuinigen, maar ik vind dat in de

nog eens verschillende soorten zijn. Kortom: kijk eens naar

Door preventieve domeinnaam-registratie

blijkt is dat ruim 75 procent van de leden

naam. En bezuinig niet op het vastleggen

eredivisie eigenlijk alle clubs verplicht moeten worden op echt

het buitenland, waar vrijwel alle wedstrijden op geweldige

is te voorkomen dat een kaper ermee

geen geregistreerd domein heeft. Ook

van varianten. Alvast een tip, u kunt de

gras te spelen. Het komt het voetbal ten goede, het is veiliger,

grasvelden worden gespeeld. Zoals het hoort. En zoals het op

aan de haal gaat. En voor de goede orde,

worden geregistreerde domeinnamen

extensies vastleggen van de landen waar

beter en lekkerder voor de spelers. En voor het publiek is het

alle echte grasvelden in de eredivisie ook gebeurt. Tijd voor

een kaper kan vele gedaantes hebben.

gebruikt voor andere doeleinden. Een

u hebt gewerkt.

daardoor ook vaak veel aantrekkelijker om naar te kijken.

actie mensen, hoog tijd!

Dat kan ook een kwaadwillende of juist

waarschuwing is dus wel op z’n plaats.

lollige supporter zijn van een tegenstander.

Want door geen werk te maken van uw

Michel Boerebach
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Mark van Lenthe
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