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Zowel de LMA Manager of the Premier 
League Award als de LMA Manager 
of the Year Award viel ten deel aan Sir 
Alex Ferguson. De titel van Manager 
of the Premier League won Sir Alex 
voor de dertiende (!) keer. De Manager 
of the Year Award voor de vierde keer. 
Met beide prijzen vestigde Sir Alex een 
nieuw record. Hiermee verzekerde Sir 
Alex zich ook van zijn 36ste prijs in de 
26 jaar dat hij aan het bewind was in 
Manchester. (Wie zei er dat een trainer/
coach per definitie een passant is?) En 
met het winnen van de Engelse titel liet 
hij ons weten het veelvuldig aangehaalde 
principe van ‘stoppen op het hoogtepunt 
van je carrière’ goed begrepen te 
hebben. Na de bekendmaking van 
de winnaar en korte toespraken van 
zijn oude meester Walter Smith en 
Engelands bondscoach Roy Hodgson 
werd Sir Alex vereerd met een staande 
ovatie van de 600 aanwezigen, die 
minutenlang duurde.

Tijdens het elfde Nederlands 
Trainerscongres op 10 mei jongstleden 
in Zwolle ontving onze bondscoach 
Louis van Gaal de Rinus Michels 
Oeuvreprijs. De vakjury was het unaniem 
eens over het uitreiken van deze prijs 
aan onze huidige bondscoach. Ook 
Louis van Gaal kan bogen op een 
fantastische staat van dienst. Hij werd 
landskampioen met Ajax, Barcelona, 
AZ en Bayern München en veroverde 
vele andere eervolle prijzen. En toch 
leerde de avond in Old Billingsgate in 
Londen mij dat men in Engeland anders 
omgaat met het tonen van waardering 
en respect voor grote sportmensen, dan 
wij over het algemeen plegen te doen. 
Een staande ovatie van alle collega’s 
in het Nederlandse voetbal, dat zou 
trainer/coach Louis van Gaal ook zeker 
verdienen.

Naast de Oeuvreprijs werd op het 
Nederlands Trainerscongres de Award 
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voor Trainer/Coach Betaald Voetbal 
uitgereikt. Ajax-coach Frank de Boer 
werd met grote meerderheid van 
stemmen door zijn collega’s verkozen. 
Verderop in dit magazine vindt u, naast 
een aantal andere interessante artikelen 
en interviews, een kort verslag van het 
onlangs gehouden Trainerscongres. 
Verder is het vermelden waard dat 
de CBV op dit moment in overleg is 
met de Federatie van Betaald Voetbal 
Organisaties (FBO) over een nieuw op te 
stellen CAO en met de KNVB over het 
aanscherpen van regelgeving over de 
functie van de hoofdtrainer/coach in het 
betaald voetbal en zijn taken.

Rest mij jullie allen veel leesplezier toe 
te wensen en de hoop uit te spreken 
dat jullie allen mogen genieten van een 
mooie zomer.

Gerard Marsman                                                                                                                                          
Directeur CBV
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Maandag 20 mei jongstleden hadden wij de eer - op uitnodiging 

van onze zusterorganisatie in Engeland, de League Managers 

Association - aanwezig te zijn bij het Annual Dinner 2013. Op 

deze jaarlijkse gala-avond worden de awards uitgereikt aan de 

beste managers van de verschillende leagues. Het hoogtepunt 

van de avond vormt de uitreiking van de LMA Manager of the 

Year Award. Voor deze prijs wordt gestemd door de managers 

van de vier professionele leagues.
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Rinus Michels Award 
voor Frank de Boer 

Zwolle heeft vrijdag 10 mei weer voor één dag gefungeerd als 

voetbalhoofdstad van Nederland. Voor het tweede jaar op rij 

werd in Zwolle het Nederlands Trainerscongres gehouden. Het 

IJsseldelta Stadion was het decor voor het jaarlijkse congres, 

dat voor de elfde keer werd georganiseerd door de CBV en 

de VVON, in samenwerking met het vakblad De Voetbaltrainer 

en de KNVB. Hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de 

Rinus Michels Awards.

De voetbaltrainers uit heel het land 
werden in het IJsseldelta Stadion 
allereerst welkom geheten door 
Gerard Marsman, directeur Coaches 
Betaald Voetbal. Vervolgens kregen de 
oefenmeesters de mogelijkheid een 
loop- en coördinatietraining van de 

Zwitser Hans Tanner bij te wonen of 
men kon deelnemen aan de workshop 
Life Kinetik, een trainingsprogramma 
waarbij zintuiglijke waarneming, 
lichaamsbeweging en cognitieve 
opdrachten op een bijzondere wijze 
worden gecombineerd. 

Na deze parallelsessie stond er voor alle trainers een lunch klaar. 
Het programma werd om 13.30 uur hervat met een demonstratie 
van PEC Zwolle-trainer Art Langeler. Hij werkte samen met zijn 
technische staf en de Zwolse selectie een reguliere training af en 
gaf ondertussen tekst en uitleg.

Absoluut hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de 
Rinus Michels Awards, onder leiding van NOS-verslaggever 
Joep Schreuder. Allereerst werd de jeugdopleiding van 
voetbalvereniging De Meern uitgeroepen tot de beste van alle 
amateurverenigingen in Nederland. Feyenoord/Excelsior kreeg 
voor de vierde keer op rij de award voor beste jeugdopleiding in 
het betaald voetbal. Marcel Groninger van Be Quick 1887 werd 
verkozen tot beste amateurvoetbaltrainer van Nederland. En tot 
slot ging de meest prestigieuze award naar Frank de Boer. De 
Ajax-trainer werd verkozen tot beste coach en kreeg de voorkeur 
boven Ronald Koeman (Feyenoord), Fred Rutten (Vitesse), Jan 
Wouters (FC Utrecht) en Art Langeler (PEC Zwolle).
 

Frank de Boer kreeg de award uit handen van niemand minder 
dan bondscoach Louis van Gaal. “Hij heeft er twee en een half 
jaar op moeten wachten, maar Frank wint nu meer dan terecht 
deze Rinus Michels Award”, zegt Van Gaal tijdens de uitreiking. De 
Boer liet op zijn beurt weten zeer trots te zijn en bedankte naast 
de mensen uit zijn directe omgeving ook de technische staf en 
assistent Hennie Spijkerman in het bijzonder. “Hennie beschikt 
over kwaliteiten die ik niet heb, dus deze is ook voor jou”, aldus De 
Boer, die zelf nog een award mocht overhandigen aan Louis van 
Gaal. De bondscoach van het Nederlands elftal ontving de 
Rinus Michels Oeuvreprijs voor zijn gehele trainersloopbaan. Deze 
prijs werd in 2010 voor het laatst uitgereikt aan Leo Beenhakker.

Aansluitend aan de uitreiking van de Rinus Michels Awards 
werd de elfde editie van het Nederlands Trainerscongres 
afgesloten met een podiumdiscussie tussen de coaches Frank 
de Boer, Ronald Koeman en Fred Rutten. En ook tijdens deze 
voetbaldiscussie was de presentatie in handen van Joep 
Schreuder.

De TrainerDeVoetbal Trainer
De Voetbaltrainer mediatheek,

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

Gratis 
proberen?

Ga naar 
devoetbaltrainer.nl/

mediatheek
Ga voor een online abonnement op de mediatheek naar

devoetbaltrainer.nl/mediatheek
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Van de bestuurstafel

Die ontwikkeling heeft niet op alle 
gebieden gelijke tred gehouden. Als we 
bijvoorbeeld kijken naar de spelregels 
dan zijn er in de loop der jaren minieme 
aanpassingen geweest, bijvoorbeeld 
op het gebied van buitenspel of de rol 
van de keeper. En voor de arbitrage 
is het er - door conservatisme aan de 
internationale bestuurstafels - zeker niet 
gemakkelijker op geworden. 

Vroeger werden wedstrijden 
geregisseerd door één of twee camera’s, 
tegenwoordig wordt zelfs een duel als 
Heracles Almelo - RKC Waalwijk al 
vastgelegd door zes camera’s en de 
topduels door ongeveer tien camera’s. 
Wat ik er mee wil zeggen is het 
volgende: iedereen kan gebruik maken 
van de beelden en de vele herhalingen, 
maar de scheidsrechter kan dat niet. We 
hebben de infrastructuur er dus bij iedere 

wedstrijd voor bij de hand, maar mogen 
er geen gebruik van maken.  Dat maakt 
het enorm lastig voor de scheidsrechter. 

Eind april zag ik Feyenoord - Vitesse en 
Feyenoord kreeg een penalty waarbij 
iedereen, ikzelf incluis, er van overtuigd 
was dat er een handsbal was gemaakt. 
Uit de beelden bleek echter dat de 
verdediger de bal in zijn gezicht had 
gekregen. Scheidsrechter Bas Nijhuis gaf 
na afloop een hele goede en begrijpelijke 
verklaring. Hij had het, net als vrijwel 
iedereen, niet goed kunnen zien. Op zo’n 
moment zou het toch een fluitje van een 
cent moeten zijn om even de beelden er 
bij te pakken en in een paar seconden 
te zien of een beslissing juist is of niet? 
Het is zo jammer dat dit nog steeds niet 
gebruikt mag worden van FIFA en UEFA. 
En wat mij betreft zou het niet alleen 
moeten gaan om doellijntechnologie, 

maar ook om wel- of geen strafschop 
en wel- of geen rode kaart. Dat zou de 
arbitrage enorm helpen en dan hoeven 
ze na afloop niet iedere keer uit te leggen 
waarom er zaken verkeerd beoordeeld zijn. 

Geef bijvoorbeeld de aanvoerder twee 
kansen per helft om een video-referee 
aan te vragen en we zijn al een heel eind. 
We hebben inmiddels de invoering van 
de vierde man en de headset gehad. 
En in Europees verband hebben we 
zelfs een vijfde en zesde official. Dat 
laatste ziet er trouwens lachwekkend 
uit, maar ik vind het eigenlijk allemaal 
lapmiddelen op weg naar de ultieme 
oplossing: technische hulpmiddelen. 
Dan kunnen we al die camera’s nóg 
effectiever benutten en zijn we van een 
hoop gezeur af.

Peter Bosz

Toen ik in 1980 als jong broekie met de selectie van Vitesse mocht meetrainen was 

Henk Wullems mijn trainer. En meneer Wullems deed eigenlijk alles. 

Er waren geen assistenten, keeperstrainers of teammanagers, hij deed werkelijk alles 

alleen. Als ik kijk hoe ik tegenwoordig kan werken bij Heracles Almelo, dan heeft er 

een grote ontwikkeling plaatsgevonden. Ik geef inmiddels leiding aan een staf die 

bestaat uit elf personen. De rol van de trainer is meer verschoven in de richting van 

een managersrol. Het vak heeft zich enorm ontwikkeld en de belangen zijn groter 

en groter geworden. 
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De noodzaak 
van elektronische 
hulpmiddelen
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Ga naar de winkel en  
doe de gratis analyse!
Fit for Feet geeft gratis  
een duidelijk schoen advies. 
De analyse stelt snel en  
objectief vast welke schoen-
eigenschappen voor jou  
belangrijk zijn. Met de Fit for 
Feet kleurcodering zie je in  
één oog   opslag welke schoenen 
voor jou geschikt zijn.

Fit for Feet. Blessurevrij 
sporten voor iedereen!

Kijk ook op intersport.nl!

sport  
functional
extra  
cushioning
extra  
stability
pronation  
control
ultimate  
performance
water 
proof

Blessurevrij 
voetbal voor 
iedereen!

Wim Rip: ‘Elke wedstrijd 
is een uitdaging’
“Ik zie elke wedstrijd als een uitdaging.” Dat zegt 

Wim Rip, video-analist van PSV. De voormalig 

voetbaltrainer, die in 2009 tijdelijk als hooftrainer 

aan het roer stond bij NEC, is in de Nederlandse 

voetballerij één van de grootste specialisten op 

het gebied van video-analyse. Sinds 2008 houdt 

hij zich bezig met videobeelden en heeft er het 

Nederlands elftal al mee gehaald. Bij PSV werkt hij 

nu een jaar fulltime als video-analist en geniet volop 

van zijn rol in Eindhoven.

De technische ontwikkeling staat de 
afgelopen jaren verre van stil en dat is ook 
terug te zien in de voetbalwereld. Bijna 
elke coach maakt tegenwoordig gebruik 
van videobeelden, echter beschikt niet 
elke club over de middelen om er optimaal 
gebruik van te maken. “Volgens mij ben ik 
de enige in Nederland die fulltime werkt als 
video-analist”, vertelt de 52-jarige Rip, die 
in de zomer van 2012 een contract voor 
vier jaar tekende bij PSV. De Wageninger 
volgde de naar VVV vertrokken Frank van 
Kempen op. Een paar weken voordat Rip 
in Eindhoven zijn handtekening zette was 
hij nog voor Oranje actief op het EK in Po-
len en Oekraïne. Onder Bert van Marwijk 
zorgde hij voor de nodige video-analyses. 
“Dat was een hele mooie ervaring. Geweldig 
om met die spelers te werken, maar ook 

met mensen als Bert van Marwijk, Philip 
Cocu, , Ernest Faber, Frank de Boer, Ruud 
Hesp, Ronald Spelbos en Coocky Voorn.” 
Helaas voor Rip (en heel voetbalminnend 
Nederland) verliep het EK teleurstellend, 
maar hij kan wel zeggen dat hij het 
Nederlands elftal heeft gehaald. In zijn tijd 
als voetballer durfde hij daar immers niet 
van te dromen. 

Wim Rip speelde bij de amateurs van SKV 
in Wageningen en maakte enige tijd deel 
uit van de selectie van Go Ahead Eagles. 
“Ik was niet zo’n hele goede voetballer, in 
ieder geval niet goed genoeg voor de top.” 
De Wageninger combineerde zijn kortston-
dige profavontuur in Deventer met een op-
leiding aan de sportacademie in Arnhem, 
waar Wilfried Brookhuis zijn klasgenoot 

was. Net als illustere vak-
broeders als Rinus Michels, Louis van 
Gaal en Co Adriaanse ging ook Rip het 
onderwijs in. Jarenlang verdiende hij de 
kost als gymleraar. Min of meer toevallig 
raakte hij halverwege de jaren negentig in 
het betaalde voetbal verzeild. Rip begon in 
deeltijd, als coach van NEC B1. Maar na 
verloop van tijd werd de jeugdopleiding bij 
NEC zodanig uitgebreid, dat hij in 2001 
fulltime op De Eendracht ging werken. Niet 
alleen als trainer, ook nam hij als hoofd 
opleiding allerlei logistieke taken op zich. 
In 2005 kreeg Rip Jong NEC onder zijn 
hoede. “Na het ontslag van Johan Nees-
kens werd Cees Lok hoofdtrainer, ik schoof 
door naar de beloften. Wel een lekkere bin-
nenkomer. We stonden boven-aan en pro-
moveerden dat seizoen naar de eredivisie.” 



Professionals 

1110

Voor de oefenmeester uit Wageningen begon het werken met de 
computer in de periode dat Mario Been de scepter zwaaide bij 
NEC. “We haalden toen Europees voetbal en aangezien ik wel 
een beetje computerervaring had, ben ik heel ‘basic’ gestart met 
het maken van video-analyses”, vertelt Rip, die de Nijmeegse 
club in 2008 uitstekend zag presteren in Europa. Onder leiding 
van Been werd de groepsfase met Tottenham Hotspur, Dinamo 
Zagreb en Udinese zelfs overleefd. In de volgende ronde werd 
NEC uitgeschakeld door Hamburger SV. Rip bleef in de periode 
daarna actief als trainer op het veld, maar ging zich steeds meer 
richten op video-analyses en scouting. Om zichzelf te specia-
liseren nam hij een kijkje in het buitenland. “Ik heb een kijkje in 
de keuken genomen bij onder andere Union Berlin, de Zweedse 
voetbalbond en Manchester City.” En met name in Manchester 
keek Rip zijn ogen uit. “Daar zijn gewoon zes mensen fulltime 
bezig met video-analyse. Ongelooflijk.” De voormalig Eagles-
speler weet dan ook als geen ander wat er tegenwoordig 
allemaal mogelijk is. “Er verschijnen nog altijd nieuwe programma’s 
op de markt en die technische ontwikkeling gaat razendsnel. 
Zeer leerzaam en hartstikke leuk bovendien.”

Naast zijn job bij NEC werkte Wim Rip sinds 2010 dus twee 
jaar voor Oranje. Na dat avontuur klopte PSV op de deur, waar 
hij nu een jaar werkzaam is. “Ik heb vijftien jaar in het onderwijs 
gewerkt en zeventien jaar bij NEC. Met gemengde gevoelens 
heb ik afscheid genomen in Nijmegen, maar aan de andere 
kant is mijn overgang naar PSV ook een mooi compliment aan 
NEC. Ik ben de club dankbaar dat er in een vroeg stadium is 
geïnvesteerd in video-analyse”, aldus Rip. Voor PSV bekijkt de 
52-jarige video-analist enorm veel wedstrijden. Met behulp van 
een iPad legt hij vanaf de tribune alles vast wat hij nodig heeft. “Ik 
heb bij elke wedstrijd een cameraman bij me, die zorgt voor een 
compleet beeld. De televisiecamera’s volgen immers altijd de bal, 
dus dan zie je niet wat er op de rest van het veld gebeurt”, vertelt 
Rip terwijl hij op zijn iPad laat zien hoe hij te werk gaat. Op zijn 
‘tablet’ zijn verschillende gekleurde blokjes te zien en elk blokje 
staat voor een bepaald spelmoment. Zo drukt hij bij de opbouw 
van de verdediging op een blauw blokje en drukt hij bij een actie 
van de linksbuiten weer op een ander blokje. “Op deze manier 
maak ik van alle tegenstanders, die ik minimaal twee keer bekijk, 
analyses. Zo kan ik bijvoorbeeld alle uittrappen van de keeper 
achter elkaar zetten, laten zien hoe de tegenstander omschakelt 
na balverlies of hoe de ploeg staat bij spelhervattingen. Je kunt 
het zo gek niet bedenken.” Met de verzamelde beelden maakt 

Rip vervolgens een presentatie van zo’n vijf minuten voor de 
wedstrijdbespreking. “In die vijf à tien minuten laat ik aan de hand 
van beelden zien waar de mogelijkheden liggen en waar we de 
tegenstander pijn kunnen doen.”

Als video-analist richt Rip zich echter niet alleen op de tegen-
standers. Ook de eigen teamontwikkeling is belangrijk. “Tijdens 
de nabespreking kan ik bijvoorbeeld snel laten zien of de linies 
aansluiten en of gemaakte afspraken zijn nagekomen”, stelt Rip, 
die ook van elke speler alle balcontacten vastlegt. “Elke speler 
krijgt per mail al zijn verdedigende/aanvallende acties, loop-
acties en balcontacten op video. En ik kan in het systeem zien 
wanneer een speler heeft ingelogd om de beelden te bekijken. 
Dus ik heb sommige spelers al gezegd dat het niet verstandig 
is om ’s nachts om drie uur in te loggen”, grapt de sympathieke 
Wageninger, die door zijn ervaring als trainer prima weet hoe hij 
met spelers om moet gaan. “Ik sta nog regelmatig te kijken bij 
trainingen, maar zelf op het veld staan doe ik niet meer. Daar had 
ik het in de beginfase wel lastig mee, want het trainersvak blijft 
mooi. Aan de andere kant zie ik mijzelf niet tot in lengte van jaren 
training geven.”

Door zijn nieuwe rol is Wim Rip op een geheel andere wijze 
waardevol voor de voetballerij. “In overleg met de hoofdtrainer 
kun je met video-analyse een team enorm veel tactische zaken 
aanreiken. Daarnaast geeft het spelers een stukje houvast.” Maar 
daar blijft het niet bij. Met al zijn beeldmateriaal en statistieken 
van spelers heeft Rip immers ook een belangrijke aandeel in het 
scoutingsapparaat van de club. “Noem maar eens een speler 
uit de eredivisie”, zegt Rip, die met slechts een paar klikken alle 
statistieken van een speler van RKC op zijn computer tovert. 
“Hier kun je zien waar hij in de eerste helft allemaal heeft gelopen. 
Zes van de veertien acties zijn geslaagd. En hier zie je duidelijk 
dat hij in het laatste kwart van de wedstrijd een stuk minder actief 
is.” De hoeveelheid statistieken is gigantisch groot. Voor elke 
voetballiefhebber een lust voor het oog. Maar het gaat er 
natuurlijk vooral om dat de ervaren analist er een interpretatie, 
een waarde en sturing aan geeft. Daar is Rip zich terdege van 
bewust. Vol enthousiasme vertelt hij zijn verhaal, terwijl hij weer 
een ander programma op zijn computer opent. “Via dit programma 
kan ik beelden van spelers over de hele wereld downloaden. Van 
Japan tot Canada.” En hoe komt de maker van die software aan 
de beelden? “Geen idee. Dat verzamelen ze neem ik aan zelf. Ik 
geef in ieder geval niets af!”

Een nieuwe baan? Begin met koffiedrinken!

Crisis. Zware tijden voor de 
arbeidsmarkt. Minder kansen voor 
alle doelgroepen die op zoek zijn naar 
een nieuwe baan. Er zijn veel profs 
met ongelofelijk goede ideeën. En 
juist in deze tijd is daar grote behoefte 
aan! Immers, we gaan de crisis niet 
uitkomen met dezelfde denkwijze 
en -patronen die deze crisis heeft 
veroorzaakt. Dit geldt ook voor de 
arbeidsmarkt, de sportsector en 
natuurlijk ook in de voetbalwereld. 

Vergelijkingen tussen de sportwereld en 
trainerswereld vallen volgens mij goed te 
maken. Het gaat over gepassioneerde 
mensen die graag in beweging zijn. De 
passie is sport in welke hoedanigheid dan 
ook. En het contact onder gelijkgestem-
den is over het algemeen snel gevonden. 
Uit onderzoek blijkt dat zeventig procent 
van alle vacatures via via wordt ingevuld. 
Slechts dertig procent komt in de krant of 

is te vinden op internet. In de sport-
sector ligt dit percentage vermoedelijk 
boven de zeventig, omdat de sportsector 
een netwerksector is met sport als ge-
meenschappelijke deler. Om nu de meeste 
kans te maken op een nieuwe baan, zou je 
je daarom moeten richten op de zeventig 
procent vacatures. De vacatures die niet 
zichtbaar zijn, maar er zeer zeker zijn. Om 
die vacatures te vinden, is er feitelijk maar 
één ding wat je moet doen: netwerken. 
Netwerken is koffiedrinken. Voor koffie-
drinken heeft iedereen wel een half uur 
over.  Koffiedrinken klinkt luchtig, maar 
door deze manier van netwerken zijn er al 
veel mensen die een nieuwe baan hebben 
gevonden. Koffiedrinken bestaat uit vijf 
stappen:

1. Me, myself and I 
Een persoonlijke analyse van je talenten en 
passie. Het is vooral belangrijk om goed 
onder woorden te brengen wat toege-
voegde waarde is. Voetbalorganisaties zijn 
natuurlijk geïnteresseerd in wat mensen 
kunnen. Hoe beter je dit onder woorden 
kunt brengen, hoe interessanter het is voor 
de organisatie.

2. Droombaan   
Fantaseren over hoe de werkzame car-
rière wordt afgesloten. Wanneer dit beeld 
helder is, wordt er ‘teruggerekend’ over 
welke stappen je daarvoor moet nemen. 
Daarbij helpt het wanneer je elementen uit 
die droombaan neemt en gebruikt om een 
eerst volgende stap richting een nieuwe 
baan te zetten. 

3. Netwerk
Met de persoonlijke analyse en de droom-
baan wordt het huidige netwerk in kaart 
gebracht (natuurlijk gekoppeld aan stap 2). 
Het netwerken begint bij het eigen ‘warme’ 
netwerk. Vanuit het huidige netwerk is het 
goed mogelijk in korte periode om tafel te 
komen en niet geheel onbelangrijk... het 
netwerk te vergroten.

4. Contacten   
Voor de meeste mensen een moeilijke stap. 
Echt contact zoeken in de dialoog. Dat 
betekent in gesprek met iemand (bijvoor-
beeld tijdens een netwerk event) vragen om 
een afspraak of bellen. De meesten zullen 
kiezen voor het veilige mailen, maar hiervan 
is bekend dat je minder snel een afspraak 
hebt. Dus er op af!

5. Het koffiedrinken
In de laatste stap staat het koffiedrinken 
centraal. Koffiedrinken is een netwerkge-
sprek. In tegenstelling tot het sollicitatie-
gesprek is het meer gelijkwaardig. Hierbij 
‘stuurt’ diegene die het gesprek heeft 
aangevraagd. Het koffiedrinken is een 
andere manier van solliciteren dat zich richt 
op netwerken. 

Netwerken is een geweldige manier om 
jezelf in de kijker te spelen en daarmee 
de kansen op een nieuwe baan te 
vergroten.  

Reitse Sybesma,
Eigenaar van Keyroute BV. Keyroute richt 
zich op de sportarbeidsmarkt en verbindt 
mensen en organisaties met elkaar. 
Daarnaast geeft Keyroute sollicitatie-
training aan zowel groepen als individuen. 
Voor meer info stuur een mail naar 
r.sybesma@keyroute.nl.

Wim Rip: ‘Elke wedstrijd is een uitdaging’
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Door Rob Heethaar

Sef Vergoossen kijkt met veel plezier terug op zijn periode bij 
Al-Jazira Club en Nagoya Grampus Eight, desondanks adviseert 
hij jonge ambitieuze coaches niet te vroeg het vliegtuig in te 
stappen. “Voor zo’n stap moet je klaar zijn. Je moet je goed 
voorbereiden”, stelt de 65-jarige Vergoossen. “Na zeven of acht 
jaar coachen in Nederland moet je of een jaar stoppen om de druk 
volledig los te laten, of de stap naar het buitenland maken. Ik heb 
bij mijn keuzes altijd geredeneerd vanuit de thuissituatie en onze 
zoon speelde daarin een belangrijke rol. Ik vond het belangrijk dat 
hij eerst gesetteld was. Eerder ben ik nooit uit geweest op een klus 
ver weg.” Vergoossen droeg tijdens zijn trainersperiode in eigen 
land altijd het predicaat ‘zuiderling’, hij werkte immers alleen bij 
clubs in het zuiden: VVV, MVV, Roda JC en PSV. “Klopt, maar dat 

is geen bewuste keuze geweest. Bij mij komt er altijd een stukje 
gevoel om de hoek kijken. Ik ga niet zomaar naar een andere club. 
De club moet mij aanspreken en ik moet voldoende uitdagingen 
zien. In mijn omgeving zijn er genoeg mensen geweest die mij 
voor gek hebben verklaard toen ik van VVV naar MVV ging. Maar 
ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze. Bovendien heeft 
bijvoorbeeld FC Groningen zich nooit bij mij gemeld, terwijl ik zo’n 
optie zeker serieus zou hebben genomen.”

Racing Genk
Sefke, zoals hij ook wel wordt genoemd, stippelde zijn 
trainersloopbaan zorgvuldig uit en werd opmerkelijk genoeg 
nergens ontslagen. Met Roda JC - zijn derde Limburgse club - 

Sef Vergoossen:  
‘Voor stap naar 
het buitenland 
moet je klaar zijn’

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

 ABN AMRO Sport & Entertainment Desk 

 DE LEVENSLOOP VAN EEN 
PROFESSIONAL VEREIST EEN 
ANDERE TOEKOMSTVISIE

Hij promoveerde met VVV naar de eredivisie, stond met MVV op de drempel van 

Europees voetbal, won de beker met Roda JC, werd kampioen van België met 

Racing Genk en is nog altijd de laatste trainer die PSV landskampioen maakte. Sef 

Vergoossen werkte lange tijd in de buurt van zijn eigen streek, maar de ‘zuiderling’ 

ging in de nadagen van zijn trainersloopbaan toch de uitdaging aan in de Verenigde 

Arabische Emiraten en Japan. “Ik ben blij dat ik deze kans heb gekregen.”



speelde Vergoossen drie jaar Europees voetbal en won in 2000 de 
KNVB Beker. Een jaar later begon hij aan zijn eerste buitenlandse 
karwei. “Ja, België valt ook onder het buitenland”, grapt de Limburger, 
die nog goed weet dat hij zeer snel tot een akkoord kwam met 
Racing Genk. “Nadat ik had besloten niet verder te gaan bij Roda, 
heeft Arnold Hendriks meteen Jos Vaessen van Genk gebeld en twee 
dagen later was het rond.” Hendriks, destijds voorzitter van Roda 
JC en sponsor van Racing Genk, wist immers dat Vergoossen hoog 
op het verlanglijstje stond. Met de Belgische club won de voormalig 
onderwijzer meteen de landstitel en hij werd verkozen tot trainer van 
het jaar. Eeuwige roem verdiende Vergoossen, maar eeuwig duurt 
in de voetballerij helaas maar even. Nadat de fans om zijn ontslag 
schreeuwden, stapte de Nederlander in april 2004 zelf op. Genk stond 
op dat moment zesde en Vergoossen vertrok in het belang van de club.

“Tijdens mijn periode bij Genk was ik al twee keer gebeld door een 
geïnteresseerde club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Over die 
lokroep ben ik echter pas serieus gaan nadenken toen ik weg was 
bij Racing Genk en werd gebeld door een kennis uit België. Hij liet 
mij weten dat ik uit de Emiraten een fax met een uitnodiging kon 
verwachten”, vertelt Vergoossen, die vervolgens collega Jan Versleijen 
om raad vroeg. “Jan was al trainer geweest bij Al-Jazira en zei tegen mij: 
als ze jou een businessclass vliegticket toesturen en je mag verblijven 
in dat en dat hotel, dan hebben ze het goed met je voor.” Dat klonk 
Vergoossen goed in de oren, maar hij wilde niet alleen naar Abu Dhabi. 
“Mijn vrouw moest mee, om daar samen zo nu en dan aardappelen 
te eten.” Na twee dagen Abu Dhabi was het Limburgse stel overtuigd. 
“Het valt hier niet tegen, zeiden wij tegen elkaar. En toen ben ik met de 
club om de tafel gegaan.” Voor die onderhandelingen had Vergoossen 
geen manager nodig. “Ik heb nooit met een eigen manager gewerkt. Ik 
heb ook nooit hoeven solliciteren. Bij onderhandelingen was ik altijd heel 
duidelijk. Dan zei ik: deze klus doe ik voor dit bedrag. En daar hoefde 
geen euro bij, maar ging ook geen gulden vanaf.”

Voetbalverhaal
Sef Vergoossen begon in de Verenigde Arabische Emiraten aan 
een grote uitdaging. “Je weet dat je te maken krijgt met een ander 
niveau. Er wordt anders gespeeld. En de cultuur is compleet 
anders. Dat moet je allemaal niet willen veranderen. Het is puur 
zaak je eigen voetbalverhaal over te brengen”, stelt Vergoossen. 
“Door de warmte doen de mensen daar rustig aan. Dat zit in hun 
aard. Daarnaast is het ook logisch dat het tempo bij 45 graden 

lager ligt. En de spelers bidden natuurlijk zes keer per dag. Daar 
moet je rekening mee houden, maar vooral geen concessies doen. 
Ik ken genoeg verhalen van trainers die hun trainingen steeds stil 
legden voor het bidden. Dat heb ik nooit gedaan. Samen met 
Dwight Lodeweges hebben we de trainingen altijd zo gepland dat 
er aan één stuk getraind kon worden. 

Dan varieert het aanvangstijdstip weliswaar, maar door goed te 
plannen kom je nooit in de problemen.” Vergoossen wist ook dat 
hij de spelers in Abu Dhabi altijd achter de broek moest zitten. “Als 
wij om vijf uur trainden en wij zouden om kwart voor vijf niemand 
aansporen, dan hadden we uiteindelijk vijf man op het veld staan. 
Dwight maakte dus consequent voor elke training een rondje langs 
de spelers.” 

Het vakmanschap van de Nederlanders werd zeer gewaardeerd 
bij Al-Jazira Club, maar er werden tegelijkertijd goede prestaties 
verwacht. “Wij dwongen met name veel respect af bij spelers 
door midden in de nacht tijdens de Ramadan bij ze aan tafel te 
gaan zitten. Wij aten niet mee, maar kwamen er wel voor uit bed”, 
aldus Vergoossen, die ook wel eens een foute beslissing nam. 

“In Europa ging ik op de dag van een Europees duel altijd met 
de ploeg ergens naartoe, om even uit de sleur te komen. In de 
Emiraten hoef je echter geen stadswandeling te maken. Ik heb 
het wel een keer gedaan, maar die jongens liepen werkelijk van 
schaduw naar schaduw. Ze willen gewoon lekker op hun kamer 
in de airco zitten en dat is met die warmte ook wel begrijpelijk.” 
In anderhalf jaar boekte de Limburger opvallende successen met 
Al-Jazira, maar koos toch voor een nieuw avontuur in Japan. “Ik 
werd benaderd door een Japanner in Dubai. Hij kende mij nog van 
MVV, waar hij toen met een twintigtal coaches uit Japan een aantal 
dagen te gast is geweest”, vertelt Sefke, die de Japanner meteen 
vroeg waarom juist Sef Vergoossen de geschikte coach was voor 
Nagoya Grampus. “Ik houd immers niet van natte vingerwerk en ik 
wil wat kunnen betekenen voor een club.” De Japanner dreunde 
vervolgens een aantal redenen op. “Hij zei: ik heb gezien hoe je 
werkte bij MVV. Daarnaast heb je altijd lang bij clubs gewerkt. En 
bij die clubs is het in de loop der jaren beter gegaan.”

Cultuurschok
De ploeg van Nagoya Grampus speelde eind 2005 onder haar 
niveau en dus was de komst van Vergoossen na de jaarwisseling 
een verrijking. De Nederlandse oefenmeester onderging echter 
opnieuw een cultuurschok. “Het cultuurverschil met de Emiraten 
is gigantisch groot. Japanners houden er van hard te werken. 
Een Japanse spits is het gewend dat hij overal achteraan loopt 

en meeverdedigt, terwijl wij in Nederland met zo weinig mogelijk 
inzet zo veel mogelijk proberen te bereiken. Dat fanatieke moet 
je een Japanner gewoon voor complimenteren en daarnaast 
vertellen hoe hij het anders kan oplossen”, zegt Vergoossen, die 
heeft genoten van het topsportklimaat in Japan. “De Japanners 
investeren heel veel in zichzelf. Als je daar om drie uur een 
bespreking houdt, dan is iedereen keurig om tien voor drie binnen. 
En de gevestigde orde zit altijd op de eerste rij. Dat zit in de 
Japanse cultuur en dat moet je niet willen veranderen. Je bent 
daar echt een coach. Als je iemand iets vraagt en diegene zegt ja, 
dan is het ook ja en hoef je er niet meer achteraan. Geeft iemand 
als antwoord ‘tabun’ - betekent misschien - dan is dit een verkapte 

‘nee’.” Verder is de voetbalsfeer in Japan volgens Vergoossen 
heel prettig. “Het voetbal is amusant om te zien, want er wordt door 
de werklust vaak in een te hoog tempo gespeeld. Daarnaast heeft 
het WK in 2002 een positieve werking gehad op de beleving. In 
de stadions hangt altijd een prima sfeer en er is nooit trammelant. 
Ik weet nog goed dat ik in december 2007 met de manager van 
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‘Je moet de cultuur niet 
willen veranderen’

‘Japanners investeren 
heel veel in zichzelf’

Vrijheid bevalt Sef Vergoossen prima



Nagoya Grampus in een taxi zat op weg naar het vliegveld. Ik zei 
toen tegen hem dat het duel Ajax - PSV op losse schroeven stond 
vanwege een politiestaking. Maar dat verhaal ging er bij hem niet in. 
Bij een wedstrijd in Japan zijn namelijk slechts twee of drie agenten 
present. En die komen eigenlijk alleen in actie als er iemand van de 
trap valt, terwijl er in Nederland 800 tot 1.000 agenten nodig zijn.”
Slechts een paar weken na het taxiritje stond Sef Vegoossen 
(samen met assistent Dwight Lodeweges) aan het roer bij PSV. De 
Limburger nam op 2 januari 2008 de taken over van Jan Wouters, 
die sinds het vertrek van Ronald Koeman naar Valencia interim-
coach was. Met de Eindhovense club bleef Vergoossen in de eerste 
elf wedstrijden ongeslagen, een clubrecord voor PSV. “We zijn van 
begin af aan duidelijk geweest. We hebben de speelwijze uitgelegd, 
aangegeven wie voor welke positie in aanmerking komt en opnieuw 
geen concessies gedaan. Jefferson Farfán wilde bijvoorbeeld graag 
als spits spelen, maar in ons plaatje stond hij rechtsbuiten. In de 
spits speelden wij met Danny Koevermans of Danko Lazovic en 
niet allebei. En Ismaïl Aissati kwam alleen in actie bij afwezigheid van 
Ibrahim Afellay.” De aanpak van Vergoossen werkte goed. Hij kreeg 
iedereen op één lijn en alles stond in het teken van het sterkste 
team. Het resulteerde uiteindelijk in de landstitel, de laatste in de 
clubhistorie. PSV werd in de jaren daarna immers geen kampioen 
meer, tot ongeloof van Vergoossen. “Ik ben de afgelopen jaren 
aardig wat geld kwijt geraakt door verloren weddenschappen. Ook 
dit jaar had ik mijn geld op PSV gezet. Ik had zelfs gedacht dat 
PSV met een ruime voorsprong kampioen zou worden”, aldus de 
voetballiefhebber, die het afgelopen seizoen de drive en wilskracht in 
het elftal mistte.

Kriebels
Na het winnen van de schaal zette Vergoossen een punt achter 
zijn trainersloopbaan. In de periode daarna fungeerde hij nog enige 
tijd als adviseur bij Racing Genk en VVV. Vooral voor de Venlose 
club was hij nog zeer waardevol. Hij hielp VVV aan meerdere 
buitenlandse spelers, waaronder Keisuke Honda. “Honda was een 
voltreffer. Ik heb met hem gewerkt in Japan en hij wist op 18-jarige 
leeftijd al heel goed wat hij wilde”, vertelt de 65-jarige Vergoossen, 
die tegenwoordig aan geen enkele club meer is verbonden. “De 
vrijheid bevalt mij prima. Ik heb ruim dertig jaar op het veld gestaan, 
heel veel wedstrijden verloren en ook stappen gemaakt met 
meerdere clubs. Ik heb in de afgelopen jaren nog wel een paar keer 

de kriebels gekregen en mij meerdere malen geschaamd dat ik ‘nee’ 
heb gezegd. Maar ik zie nog altijd heel veel voetbal. Ik vlieg heel 
Europa door, want ik word veel gevraagd om spelers te bekijken. 
Verder krijg ik vaak verzoeken voor het geven van lezingen over 
mijn werk in het buitenland. En ik bezoek regelmatig scholen om 
te praten over talentontwikkeling.” Vervelen doet Vergoossen zich 
dus absoluut niet. “Ik vind het geen probleem in een week zeventig 
of tachtig uur te werken, maar daarna drie dagen niets moet ook 
kunnen.”
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Scoren met talent!
Op het Centre for Sports & Education (CSE) 
in Zwolle haalt ieder talent dagelijks het 
beste uit zichzelf. Of het nu in de school-
banken, in de zaal of op het veld is. Elke 
dag is anders, maar de passie voor sport en 
de ambitie om daarmee een professionele 
loopbaan te starten staan altijd centraal. 
Door goed onderwijs, sportspecifi eke 
trainingen en sportondersteunende lessen 
over bijvoorbeeld voeding, kracht en 
mentale aspecten worden talenten van 
A tot Z voorbereid op een toekomst als 
topsporter. Daarmee is het CSE uniek in 
Nederland.

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

Centre for Sports & Education
www.cse-zwolle.nl.

2123329 CSE advertentie tbv presentatiegids.indd   1 11-12-12   12:15

‘Keisuke Honda was 
een voltreffer’
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VoetbalZaken.nl 
klaar voor de toekomst

Wat is het verschil met het oorspronkelijke idee 
en de huidige focus?
Goudmijn: “We blijven nog steeds de verbinding tussen clubs en 
het bedrijfsleven, maar we spreken nu een veel grotere doelgroep 
aan. We richten ons vooral op het bedrijfsleven dat nu nog geen 
gebruik maakt van voetbal als marketinginstrument. We willen bij 
die ondernemers de drempels wegnemen om zaken te doen via 
hun favoriete voetbalclub.”

Welke drempels moeten er worden weg-
genomen?
Van der Knaap: “We merken dat veel bedrijven moeite hebben 
om de juiste ingangen te vinden richting het betaald voetbal. En 
dat ze alle zakelijke mogelijkheden wel kennen, maar niet beseffen 
dat het ook voor hun bedrijf bereikbaar en betaalbaar is. Bij ons 
kunnen ze met alle vragen terecht, die we ook snel en persoonlijk 
beantwoorden. Gemak, snelheid en service, dat is wat onderne-
mers willen.” Goudmijn: “Weinig mensen weten bijvoorbeeld dat 
je bij PSV de kleedkamer kan huren. Een hei- of brainstormsessie 

met de medewerker met de grootste mond op de stoel van Van 
Bommel en de baas op die van Advocaat kan niet meer stuk. Wat 
veel ondernemers ook niet weten is dat reclame op LED-boarding 
veel eenvoudiger is in te zetten dan ze denken. Wij hebben alle 
zakelijke producten van de clubs samengebracht. Zie ons als de 
zakelijke etalage van het betaald voetbal.”

En hiervoor werken jullie samen met de betaald 
voetbal organisaties?
“Ja. We hebben natuurlijk al jaren contact met de clubs, ook 
via ons blad dat een promotieplatform voor ze biedt. Clubs zien 
ons als een extra distributiekanaal van hun zakelijk aanbod. We 
willen juist een nieuwe zakelijke doelgroep naar de stadions 
brengen, die op incidentele basis wedstrijden wil bezoeken en 
bij verschillende clubs wil kijken. Er zijn ‘maar’ 15.000 bedrijven 
sponsor in het betaald voetbal, terwijl er een paar honderddui-
zend ondernemers geïnteresseerd zijn in voetbal. Dat enorme 
potentieel is de komende jaren de doelgroep van VoetbalZaken. 
Als we samen met de club die ondernemers enthousiast krijgen 
zullen ze uiteindelijk sponsor worden”, aldus Kenneth Goudmijn. 

Wat zijn de doelstellingen van VoetbalZaken?
“De doelstelling is om binnen een half jaar 10.000 ondernemers 
met een passie voor voetbal aan ons platform te binden. En die 
groep willen we zo goed mogelijk bedienen met producten op 
maat. We gaan de komende maanden goed luisteren naar de 
behoefte van onze leden. Ons uiteindelijke doel is dat onder-
nemers binnen VoetbalZaken elkaar ook zakelijk de bal gaan 
toespelen. Omdat we een sterke online focus hebben, kunnen 
we snel schakelen als we merken dat we iets naar links of iets 
naar rechts moeten bewegen. En als we dat goed doen, vullen 
we onze relatie met de BVO’s op een duurzame manier in.”

Veel profvoetballers blijven na hun 

carrière betrokken bij het voetbal, 

maar meestal op technisch gebied. 

Ex-profs met zakelijk instinct zijn 

dun gezaaid. Kenneth Goudmijn 

werd gezegend met technisch en 

zakelijk talent. Na een profcarrière 

en maatschappelijk succes richtte hij 

samen met voetbalvrienden zes jaar 

geleden VoetbalZaken op. 

De liefde voor het voetbal raak je je leven niet kwijt. Eerst droom je 
als jongetje dat je de winnende in de WK-finale maakt, later kom 
je er meestal achter dat de juiste genen je niet zijn gegeven en 
probeer je maatschappelijk te scoren. Kenneth Goudmijn voet-
balde bij AZ, Cambuur en FC Eindhoven en snapte al snel wie zijn 
salaris betaalde. Hij was dan ook één van de weinige spelers die 
wel met plezier de businesslounge in stapte om daar ondernemers 
met voetbalpassie te ontmoeten. In diezelfde businesslounge werd 
ook het idee voor VoetbalZaken geboren. Als netwerker pur sang 
wilde Kenneth, inmiddels werkzaam bij een incassobureau, na een 
tijdje ook wel eens wat andere koppen zien. Businessleden van de 
tegenpartij bijvoorbeeld. Want waar supporters soms moeite hebben 
vriendschap te sluiten, staan club-emoties de ondernemers niet in 
de weg voor een lucratieve deal. En die positieve onderlinge rivaliteit 
zorgt juist voor een ontspannen sfeer waarin het prettig zakendoen 
is. Ook merkte hij dat klanten pas echt gelukkig worden als je ze een 
keer bij hun favoriete topclub uitnodigt. Als je daar geen stoelen hebt, 
was zo’n uitnodiging een bijna onmogelijke opgave.

Samen met vrienden uit de voetbalwereld, waaronder boegbeeld 
Phillip Cocu (de heren kenden elkaar van de AZ-tijd), zag Voetbal-
Zaken in 2007 het levenslicht. VoetbalZaken werd het bindende 
element voor alle ondernemers die van voetbal houden en is dat 
nog steeds. De focus is inmiddels iets verlegd, nieuwe partners 
zijn toegetreden en met een compleet nieuw gebouwde site is 
het bedrijf volledig klaar voor de toekomst. Eén van die nieuwe 
partners is sportmarketingbureau Triple Double. Kenneth Goud-
mijn: “Ik ken Bob van Oosterhout, de directeur van Triple Double, al 
jaren. Hij heeft een fantastisch sportmarketingbureau opgebouwd 
dat toonaangevend is in Nederland.  Triple Double heeft net als wij 

een nauwe relatie met veel betaald voetbalclubs en grote voet-
balsponsors. Bob zag het concept van VoetbalZaken al heel lang 
zitten. Toen de kans zich voordeed om te participeren in het bedrijf 
heeft hij die meteen gepakt. Voor mij is er geen betere kennis- en 
inspiratiebron als Triple Double. Het bureau tilt VoetbalZaken.nl naar 
een hoger niveau.”

Ruud van der Knaap van Triple Double vervolgt: “Triple Double 
sportmarketing is al ruim vijftien jaar de gids voor het bedrijfsleven 
in de sport. Vanuit die hoedanigheid werken we inmiddels voor een 
prachtig portfolio aan grote nationale merken, maar tegelijkertijd 
weet ook de kleine sportieve ondernemer ons te vinden. De functie 
die VoetbalZaken heeft om alle ondernemers die van voetbal hou-
den te helpen, past dan ook uitstekend bij onze positionering.”

Er is een compleet nieuwe site. Wat is er allemaal vernieuwd?
Goudmijn: “Internet is een razendsnelle wereld. De techniek 
waarmee we zes jaar geleden begonnen is inmiddels achter-
haald. Mogelijkheden die toen nog een fortuin kostten zijn nu voor 
iedereen toegankelijk. VoetbalZaken is transparanter geworden en 
toegankelijk voor elke ondernemer met passie voor voetbal. Op 
VoetbalZaken.nl word je als ondernemer op de hoogte gehouden 
van alle zakelijke diensten en producten van jouw club. Van busi-
ness arrangementen tot en met clinics of vergadermogelijkheden 
in jouw favoriete stadion. We hebben ook een samenwerking met 
Coaches Betaald Voetbal, die het mogelijk maakt voor onderne-
mers een coach te boeken voor een clinic of een presentatie over 
de parallellen tussen voetbal en het bedrijfsleven. En elke maand 
komen er nieuwe producten bij.” 

‘Weinig mensen weten 
bijvoorbeeld dat je bij PSV 
de kleedkamer kan huren’



Expanding horizons

www.tencategrass.com
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      ‘CBV heeft eigen 
parkeerplaats in Zeist’ 
De CBV krijgt regelmatig het verwijt niets 
te doen aan oncollegiale uitspraken van 
vakbroeders. Volgens CBV-voorzitter 
Leo Beenhakker ten onrechte. Tijdens de 
algemene ledenvergadering van woensdag 
20 maart bij Bilderberg Résidence Groot 
Heideborgh in Garderen liet hij weten 
dat het CBV-bestuur in dit soort situaties 
weldegelijk stappen onderneemt. “Wij voeren 
gesprekken met de betrokken partijen en 
zijn de afgelopen periode vaak op bezoek 
geweest in Zeist. Wij delen deze info echter 
niet met de media”, aldus Beenhakker.
In de winter van 2012-2013 stond 

de voetbalwereld op zijn kop. Na de 
verschrikkelijke mishandeling van 
grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit 
Almere braken er roerige maanden aan in 
de voetballerij. “Wat er op dat voetbalveld 
is gebeurd is krankzinnig, kansloos en 
buitengewoon triest”, stelt de CBV-voorzitter, 
die echter niet begrijpt waarom het ‘Handvest 
zonder respect geen voetbal’, na de 
dood van Nieuwenhuizen, een hot item is 
geworden. “Het is een feit dat spelers en 
trainers een voorbeeldfunctie hebben, maar 
dat zij verantwoordelijk zouden zijn voor 
zinloos geweld is waanzin. Dit betreft een 
maatschappelijk probleem en heeft weinig tot 

niets met voetbal te maken. Bij voetbal moet 
ruimte zijn voor gecontroleerde emotie. Dat 
hoort erbij. Wij moeten er geen zaalvoetbal 
van maken.”
Op verzoek van de CBV zijn de KNVB, de 
scheidrechters, VVCS en de CBV op 26 
februari met elkaar in gesprek gegaan. 
“De indruk bestaat dat de zaken nu 
genormaliseerd zijn. Of zoals Fritz Korbach 
dat altijd zo mooi zei: Het lijkt er op dat 
het huisje weer bij het boompje en bij 
het schuurtje staat. Wij hebben ons best 
gedaan en ik heb respect voor de CBV-
bestuursleden, die zich - naast hun reguliere 

werkzaamheden - heel wat uurtjes hebben 
ingezet voor de CBV”, complimenteert 
Beenhakker. “Van een slapend bestuur is 
absoluut geen sprake. Je kunt inmiddels 
zelfs wel stellen dat de CBV een eigen 
parkeerplaats heeft in Zeist. De catering weet 
precies wat we drinken.”  De CBV tikte in de 
wintermaanden immers ook nog de KNVB-
topmannen Michael van Praag en Bert van 
Oostveen op de vingers. Van Praag liet zich 
zeer kritisch uit over Michel Vonk (destijds 
nog trainer van Sparta Rotterdam), terwijl Van 
Oostveen botste met oud-bondscoach Bert 
van Marwijk over de fitheid van Oranje tijdens 
het EK 2012. “Over respect en gedragsregels 

gesproken. Hier hebben wij in Zeist dan ook 
een pittige discussie over gevoerd. En er is 
opnieuw niets via de media gespeeld.”

Aansluitend aan zijn pleidooi stond Leo 
Beenhakker stil bij het overlijden van de 
vakbroeders Jan Zwartkruis en Theo Bos. 
Hij vroeg alle aanwezigen te gaan staan 
en een minuut stilte in acht te nemen ter 
nagedachtenis aan deze twee geweldige 
mensen. Je kon tijdens de indrukwekkende 
stilte een speld horen vallen in de fraaie zaal 
van Bilderberg Résidence Groot Heideborgh, 
waar de ledenvergadering van de CBV de 

komende jaren vaker plaats zal vinden. “Van 
1991 tot en met 2012 hebben wij zeer prettig 
samengewerkt met Golden Tulip, maar wij 
zijn nu bijzonder verheugd met onze nieuwe 
partner Bilderberg”, aldus Beenhakker. De 
voorzitter zette tijdens de ledenvergadering, 
net als Peter Ingels (operationeel directeur 
Bilderberg), zijn krabbel onder een 5-jarige 
verbintenis. Na afloop van het officiële 
gedeelte, waarin diverse zaken aan bod zijn 
gekomen, kreeg Henk Mariman het woord. 
Hij gaf een interactieve presentatie over Dé 
Voetbalmethode. Deze presentatie is terug 
te vinden op de site van Coaches Betaald 
Voetbal.

'Het lijkt er op dat het huisje weer bij het boompje 
en bij het schuurtje staat.'



Hoe bevalt het in Genk?
Ik moet zeggen dat het na de twee hecti-
sche jaren in Rotterdam wel wennen was 
in het begin. Het dorp Genk - met 60.000 
inwoners - is immers niet te vergelijken met 
het drukke Rotterdam. Maar ik voel me erg 
goed thuis hier.

Hoe gaat het op sportief gebied 
met Racing Genk?
Sportief gaat het erg goed met de club. 
Toen ik hier in 2011 kwam had de ploeg 
zich net geplaatst voor de Champions Le-
ague, dus viel ik als coach met mijn neus 
in de boter. Aangezien je dat als coach niet 
snel meemaakt. En in de Belgische compe-
titie werden we derde, wat ons 
voorronde Europa League opleverde. 

Na vier voorrondewedstrijden kwamen 
we in een poule terecht met Sporting Lis-
sabon, Basel en het Hongaarse Videoton. 
We eindigden eerste in de poule, waardoor 
we overwinterden in Europa. Een historisch 
moment voor de club. Helaas was in de 
volgende ronde Stuttgart een maatje te 
groot. In de competitie haalden we afgelo-
pen seizoen als nummer drie de play-offs. 
En we hebben de Belgische beker gewon-
nen, door in de finale Cercle Brugge met 
2-0 te verslaan. Al met al dus een mooi en 
succesvol seizoen, waarin we zestig wed-
strijden hebben gespeeld!

Hoe kijkt men in België tegen het 
idee voor een BeNeLiga aan? 
Ik heb mij laten vertellen dat de animo in 
België erg klein is voor dit plan.

Wie zijn de topspelers bij Racing 
Genk?
Op dit moment hebben wij een paar hele 
goede jonge spelers: Katuku Tshimanga, 
Kalidou Koulibaly, Khaleem Hyland en Jelle 
Vossen. Daarnaast beschikken wij over  een 
paar gelouterde spelers met een Neder-
landse achtergrond: Thomas Buffel, Benja-
min de Ceulaer en Dani Fernández.

Wat is de kwaliteit van de trainers in 
België?
Ik denk dat de Belgische trainers steeds 
beter worden en dat ze ook veel leren van 
de Nederlandse trainers, die overal trainen. 
Over het algemeen zijn wij Nederlandse 
trainers wat aanvallender dan de Belgische 
trainers, maar ik kom hier trainers tegen 
die het uitstekend doen en over een zeer 
duidelijke visie beschikken. Bovendien zorgt 
het Belgische nationale elftal er voor dat 
het Belgische voetbal steeds beter wordt 
gepromoot in de wereld, gezien het talent 
dat er rondloopt in alle grote Europese 
competities.

Met welke mensen ga je buiten het 
voetbal veel om?
Ik heb hier wat vrienden met wie ik af en 
toe ga golfen. En wanneer ik vrij ben rijd ik 
ook vaak naar huis, plusminus 1 uur en 45 
minuten rijden.

Is de inbreng van buitenlandse coa-
ches groot?
Op dit moment hebben we verschillende 
buitenlandse trainers en die doen het naar 
behoren. John van den Brom doet het uit-
stekend met Anderlecht. En bij Club Brugge 
en Gent lopen Spaanse coaches, die pres-
teren met wisselend succes. En Standard 
Luik beschikt na het vertrek van Ron Jans 
over een Roemeense trainer en die doet het 
uitstekend.

Wat is jouw doel met Racing Genk?
Ons doel is elk jaar Europees voetbal halen.

Wanneer keert Mario Been terug 
naar Nederland?
In de voetballerij is niks te plannen, dus 
ik zou het niet weten. Maar zoals ik al 
zei, ik heb het in België uitstekend naar 
mijn zin en we zien wel wat de toe-
komst brengt.

Hoe is het gesteld met de faciliteiten 
in Genk? 
De faciliteiten in Genk kun je vergelijken met 
die van de topploegen in Nederland.  We 
hebben een geweldig trainingscomplex met 
drie hele goede velden alleen voor het eer-
ste team, plus een indoorhal met kunstgras. 
Ons stadion is voor Belgische begrippen 
top en nagenoeg elke thuiswedstrijd is 
uitverkocht, met zeer trouwe supporters. 
Tevens beschikken we over een hele goede 
jeugdopleiding, wat de levensader is van 
de club. In de tijd dat ik hier zit zijn er al drie 
zelfopgeleide spelers verkocht: Thibaut 
Courtois en Kevin de Bruyne aan Chelsea 
en Christian Benteke aan Aston Villa. Dit 
heeft de club zo’n dertig miljoen euro opge-
leverd, dus je kunt wel stellen dat de jeugd-
opleiding erg belangrijk is voor de club. 
  
Is de Belgische eerste klasse te 
vergelijken met de Nederlandse 
eredivisie?
Dat is moeilijk aan te geven. Ook hier heb-
ben wij een top van zes of zeven clubs die 
er bovenuit steken, alhoewel hier moeilijker 
te raden is wie er in het weekend allemaal 
winnen en dat is in Nederland - normaal 
gesproken - toch makkelijker. De stadions 
in Nederland zijn over het algemeen wel 
beter. Hier kom je toch nog wat mindere 
stadions tegen.
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'Genk niet te vergelijken met Rotterdam' 
Mario Been

Mario Been



Hoe bevalt het bij Gençlerbirliği 
SK in Ankara?
Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij 
Gençlerbirliği. Ik heb de keus gemaakt 
om hier te gaan werken, omdat ik altijd 
al de wens heb gehad om eens in het 
buitenland te werken en te leven. Ik 
vind deze ervaring die ik nu op doe een 
verrijking: zowel als trainer, maar zeker 
ook als mens. En ik kan het collega's dan 
ook zeker aanraden, mocht de kans zich 
voor doen.

Hoe gaat het op sportief gebied 
met Gençlerbirliği SK?
Sportief gezien gaat het prima hier in 

Ankara. Op dit moment (7 mei 2013) 
bezetten we - met nog twee wedstrijden 
te gaan - de zevende plaats, terwijl wij 
werken met een zeer kleine begroting. 
Er is in de Turkse competitie slechts 
één club met een kleinere begroting. 
Daarnaast hebben we dit seizoen voor 
een paar grote verrassingen gezorgd. 
Zo hebben we uit weten te winnen van 
kampioen Galatasary en eind april waren 
we met 2-0 te sterk voor Fenerbahçe.

Hoe is het gesteld met de 
faciliteiten in Ankara?
De faciliteiten hier zijn perfect om te 
werken. We hebben zelf een klein 

Papendal. Er staan twee hotels op het 
complex: één voor de profs en één voor 
de jeugdspelers. Verder beschikken we in 
ons hotel over een eigen fitnesscentrum, 
een overdekt zwembad, een sauna en er 
is een buitenzwembad. We hebben hier 
drie grasvelden en één kunstgrasveld.

Is de Turkse competitie te 
vergelijken met de Nederlandse 
eredivisie?
De Turkse competitie is zeker net zo goed 
als de Nederlandse competitie. Kijk maar 
naar de Europese toernooien. Galatasary 
haalde de kwartfinale van de Champions 
League en Fenerbahçe stond in de 
halve finale van de Europa League. Het 
grootste verschil tussen de landen is dat 
wij in Nederland veel meer zelf opgeleide 
spelers gebruiken en hier is veel geld 
waardoor ze veel meer buitenlandse 
spelers kopen. Een ander groot verschil 
is de manier van spelen. De spelers in 
Turkije hebben een goede techniek, maar 
zijn tactisch minder. Verder is het voetbal 
hier veel fysieker.

Wie zijn de topspelers?
Doordat er zoveel geld omgaat in het 
Turkse voetbal komen er heel veel spelers 
vanuit het buitenland naar Turkije. Goede 

voorbeelden zijn natuurlijk Didier Drogba 
en Wesley Sneijder, maar er zijn er nog 
veel meer. Zelf hebben wij bij Gençlerbirliği 
een aantal spelers die zeker nog een 
volgende stap binnen Turkije kunnen 
maken, zoals Björn Vleminckx en Aykut 
Demir.

Hoe verloopt de communicatie 
met de spelers?
Het communiceren met de spelers is vrij 
gemakkelijk en gaat in het Engels. De 
meeste Turkse spelers spreken Engels, 
maar we hebben ook spelers uit Servië, 
Bosnië en Kroatië.

Wat is de kwaliteit van de trainers 
in Turkije?
Ik werk samen met de Belgisch-Turkse 

voetbalcoach Fuat Çapa, die net als ik 
een Nederlandse voetbalachtergrond 
heeft en dat zie je ook terug in al onze 
trainingen. We trainen veel op pass- en 
trapvormen, positie- en partijspelen. 
Waar wij bovenop zitten en wat ik bij veel 
andere clubs veel minder terug zie is het 
bewaken van een optimale veldbezetting 
en speldiscipline. Als het gat om de 
kwaliteit van de trainers valt in Turkije 
denk ik de grootste winst te behalen bij 
het beter opleiden van jeugdtrainers.
Met welke mensen ga je buiten 
het voetbal veel om?
Ja, buiten het voetbal is het soms moeilijk 
omdat ik de taal hier niet spreek. We 
hebben wel een hele goede staf en daar 
trek ik dan ook het meest mee op. Maar 
ik woon op het complex en ben zeker 75 

procent van de tijd met voetbal bezig.

Is de inbreng van buitenlandse 
coaches groot?
Nee, dat valt eigenlijk wel mee. De 
meeste clubs hebben een Turkse coach 
en in de lagere divisies mogen geen 
buitenlanders als hoofdcoach werken.

Wat is jouw doel met 
Gençlerbirliği SK?
Op de eerste plaats willen we natuurlijk 
graag zo hoog mogelijk eindigen, maar 
verder willen we ook onze stempel 
drukken op de manier waarop we 
voetballen binnen Turkije. Verder is het 
ons gelukt talentvolle jongens door te 
laten stromen richting eerste elftal.
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Edward Sturing

Wanneer keert Edward Sturing 
terug in Nederland?

Het is op dit moment moeilijk te zeg-
gen wanneer ik als trainer terugkeer 

naar Nederland. Wel is het zo dat ik in 
de toekomst weer heel graag aan de 

slag ga in Nederland. Als trainer die 
een ervaring rijker is na een buiten-

lands avontuur. Rest mij tot slot al mijn 
collega's veel succes toe te wensen, 

zowel sportief als privé. 

Edward Sturing

‘We hebben zelf een klein Papendal’
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Nee, in de stoere mannenwereld moeten die Emiel 
Ratelbanden vooral lekker wegblijven. Ik dacht er zelf niet 
anders over. Maar als voetballer - zeker in mijn beginjaren 
- was ik een enorme twijfelaar en een denker. Raakte ik de 
eerste drie ballen verkeerd, dan ging ik me verstoppen. En als 
ik dan toch de bal kreeg, wilde ik hem zo snel mogelijk weer 
kwijt. Nooit heb ik gedacht aan een coach die mij er even 
mentaal doorheen zou trekken. En als trainer twijfel je ook. 
Doe ik het wel goed? Hoe benader ik hem? Ach, er zijn zoveel 
vragen voor een trainer. Nu volg ik dus die opleiding en dat 
is vooral heel goed voor mezelf. ‘Positief denken’, het zijn de 
sleutelwoorden in de opleiding. 

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar het helpt 
en eigenlijk is dat niets nieuws. Met mijn eigen beleving en 
de kennis die ik krijg aangereikt tijdens de cursus, probeer 
ik ook spelers te helpen door vooral positief tegen ze te zijn. 
Ik ben ervan overtuigd dat voetballers meer hebben aan 
een complimentje, dan altijd maar gezeik. Natuurlijk weet ik 
dat sommige spelers ook een schop onder hun reet nodig 
hebben en dat ze moeten worden gewezen op hun fouten en 
tekortkomingen. Daar leren ze immers alleen maar van. Maar 
er zijn verschillende manieren om dat te doen. Ik doe het op 
mijn manier, vanuit de positieve gedachte. 

Ik denk dat er over een x-aantal jaren in de voetballerij 
veel mental coaches zijn. Een pré zou moeten zijn dat ze 
een professionele voetbalachtergrond hebben, want dat is 
absoluut een meerwaarde. Want om te kunnen begrijpen 
dat een uitwedstrijd toch echt iets anders is dan een 
thuiswedstrijd, dat moet je aan den lijve hebben ondervonden. 
Of dat je soms wel eens met een zak aardappelen op je rug 
voetbalt. Of na drie slechte ballen geen bal meer wil hebben. 
Het zijn voor de mental coaches, die nog nooit een bal 
hebben aangeraakt, onbegrijpelijke dingen. Wij weten beter… 
Tsjakka!

Mental 
coaching
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Het partnerschap tussen Unibet en de CBV 
sluit hier perfect bij aan en heeft tot doel 
de leden van de CBV te informeren over 
het belang van een integere sport, hen te 
wijzen op de risico’s verbonden aan sport 
en weddenschappen en hen met praktisch 
advies bij te staan over de aanpak van 
mogelijk risicogedrag. Naast het delen van 
haar eigen ervaringen als bookmaker, wenst 
Unibet hiervoor ook beroep te doen op EU 
Athletes, de overkoepelende organisatie 
van atletenverenigingen die meer dan 
25.000 atleten in verscheidene disciplines 
in Europa vertegenwoordigt (http://www.
euathletes.org). EU Athletes werd opgericht 
in 2007 en pleit op internationaal vlak voor 
sportrelevante kwesties zoals matchfixing en 
het belang van goed beheer en de mogelijke 
risico’s  van sportweddenschappen. De 
expertise van EU Athletes op het gebied 
van sportintegriteit vormt een mooie 

aanvulling op het partnerschap en zal 
bijzonder nuttig blijken voor de CBV en 
haar leden. Zo wensen Unibet en de CBV 
een gedragscode te ontwikkelen voor 
de leden van de CBV teneinde atleten 
en hun omgeving te informeren over het 
belang van sportintegriteit en de risico’s 
van deelname aan sportweddenschappen 
door atleten. Een dergelijke gedragscode 
werd reeds gepubliceerd door EU Athletes 
in samenwerking met de European Gaming 
and Betting Association (EGBA), de 
Remote Gambling Association (RGA) en 
de European Sports Security Association 
(ESSA). 

Bovendien wensen Unibet en de CBV 
duidelijke richtlijnen uiteen te zetten voor 
atleten en hun omgeving om match fixing 
te voorkomen. De unieke “face-to-face” 
voorlichtingscampagne die samen met de 
kansspelindustrie werd ontwikkeld door EU 
Athletes en NL Sporter, de Nederlandse 
belangenbehartiger van topsporters, en 
die werd gefinancierd door de Europese 
Commissie, zal hierin een rol spelen. Deze 
campagne, die ook in Nederland zal worden 
gelanceerd, ondersteunt deze fundamentele 
principes:
1.  Ken de regels van je sport inzake   
 weddenschappen
2.  Plaats geen weddenschappen op je 
 eigen sport
3.  Wees voorzichtig met gevoelige 
 informatie
4.  Matchfixing is verboden

5.  Rapporteer toenaderingen
6.  Match fixers worden gevat: verdachte 
weddenschappen worden opgevolgd. 
Met dit unieke partnerschap, willen Unibet 
en de CBV de Nederlandse voetbalcoaches 
opmerkzaam maken op  de gevaren van 
matchfixing en wijzen op het belang van 
een integere sport zodat zij op hun beurt 
deze boodschap kunnen overbrengen naar 
het doelpubliek: de voetballers. Zo hopen 
Unibet en de CBV matchfixing volledig uit 
de Nederlandse (voetbal)sport te bannen.  
Men mag immers niet vergeten dat ook 
Unibet, als aanbieder (In Nederland is 
Unibet nog geen vergunninghouder omdat 
de Nederlandse wet op kansspelen dat 
nog niet toelaat. Een wetsvoorstel daartoe 
is in voorbereiding.), zware schade lijdt 
door matchfixing en andere vormen van 
fraude binnen de sport. Reden te meer dat 
toonaangevende Europese bookmakers 
zich hebben verenigd in het kader van ESSA 
teneinde snelle detectie van verdachte 
weddenschappen en de opvolging hiervan 
door de bevoegde autoriteiten mogelijk 
te maken. Echter, een proactieve en 
preventieve aanpak is nog steeds het 
efficiëntst. Door middel van presentaties 
en workshops hoopt Unibet U, de 
Voetbalcoaches, samen met haar partners 
in 2013 en 2014 verder te sensibiliseren 
zodat het Nederlandse voetbal bovenal 
behouden blijft in haar integriteit. 

Sinds 1 mei 2013 is Unibet de officiële 

integriteitspartner van de CBV. Unibet 

is een beursgenoteerde aanbieder van 

online kansspelen met wereldwijd meer 

dan 7 miljoen klanten. Daarenboven 

heeft Unibet zich de voorbije jaren 

duidelijk geprofileerd als voorvechter 

van verantwoord spelen en een 

integere en zuivere sportbeleving. De 

problematiek van corruptie binnen 

de sport is actueel en de nood aan 

accurate informatie blijkt groot. 

Michel Boerebach

Sinds april 2012 ben ik bezig met de cursus 

‘Mental Coach’ bij Ben Middelkamp in 

Nijverdal. Het gaat met horten en stoten, 

maar het is enorm leerzaam en vooral na zo’n 

meeting bij Ben voel ik me erg goed. Mental 

coaching, veel trainers en voetballers vinden 

het maar niks. ‘Wij kunnen het zelf wel en 

hebben geen goeroe of positivo nodig’, is de 

alom heersende gedachte. 

Unibet en CBV – een uniek partnerschap ter 
promotie van de integriteit binnen de sport



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 
winst vandoor te gaan. Speciale sportmaaltijden, reserveren van perfecte omliggende voetbalvelden, 
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

Why settle for less?

Since
1979


