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We zijn van plan dit kalenderjaar nog minimaal twee sessies te 
organiseren en hopen daarbij, in navolging van Co Adriaanse 
en John van  den Brom, op de welwillende medewerking van 
een paar van onze eigen ‘ambassadeurs’. In gesprek met 
onze zusterverenigingen NL Coach en de VVON zijn we tot de 
conclusie gekomen dat we aan veel tafels mogen aanschuiven, 
mogen meepraten en adviseren maar dat in het team van 
beslissers de stem van de trainer/coach te vaak ontbreekt. 

Joop Alberda, voorzitter van NL Coach, verwoordde het als 
volgt: “Sinds 1988 is de stem van de atleet steeds belangrijker 
geworden. Dat is mooi, maar het is toch ook duidelijk geworden 
dat de trainer/coach vaak de sleutel is tot het succes. Hij of 
zij geeft leiding. De rol van trainers en coaches wordt steeds 
belangrijker, maar bij de besluitvorming over de Nederlandse 
sport is er vreemd genoeg geen trainer/coach te bekennen, 
terwijl er wel allerlei andere specialisten in het bestuur zijn 
vertegenwoordigd. We geven miljoenen uit als het gaat om 
opleiding en ontwikkeling van trainer/coaches, maar als het er 

Met de aftrap van de Coach Tour ‘Hollandse Meesters’ als laatste 

programma-onderdeel van het Nederlands Trainerscongres, op 

vrijdag 9 mei in Zwolle gehouden, heeft de vereniging Coaches 

Betaald Voetbal een eerste aanzet gegeven tot het beter 

positioneren van de trainer/coach. De trainer/coach verdient een 

meer bepalende positie aan de overlegtafel en in het speelveld 

van sport, clubs en bonden. Met de Coach Tour willen we de 

Hollandse trainer/coach nadrukkelijker in beeld brengen als 

bewaker en drager van de Hollandse Voetbalcultuur.

werkelijk om gaat, zitten we niet aan tafel. Dat kan en mag 
niet langer zo zijn.”

Dit onderwerp is momenteel helemaal actueel nu er volop 
wordt gediscussieerd over de kwaliteit en het niveau van het 
Nederlandse voetbal. De pessimisten onder ons zien ons als 
voetballand wegglijden naar het niveau van de B-landen. 
De optimisten wijzen naar de spanning in de competities, 
de volle tribunes en de voorbeeldige kwalificatie van het 
Nederlands elftal voor het WK in Brazilië. Met dat WK en de 
zojuist geschilderde uitdaging voor ons, wil ik jullie allen een 
mooie en zonnige zomervakantie toewensen en een goede en 
gedegen voorbereiding op het voetbalseizoen 2014-2015.

Gerard Marsman
Directeur CBV
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BEWAKER EN DRAGER VAN 
DE VOETBALCULTUUR

De trainer/coach: 
Inhoud



Het bouwen van menselijke kastelen is 

een jarenlange traditie en pure cultuur 

in Catalonië. Het laat de samenwerking 

tussen de mensen zien, karakteristiek voor 

de Spaanse streek. Bij de ‘Castellers’ gaat 

het vooral om het bouwproces, want zelfs 

als er een kasteel omvalt is het een groot 

feest. Volgens Albert Capellas, voormalig 

jeugdcoördinator van Barcelona, is dit 

precies waar het om draait binnen de 

succesvolle jeugdopleiding van de 

Spaanse topclub.

Als speciale gast op de algemene ledenvergadering van 
donderdag 6 maart in Bilderberghotel De Buunderkamp in 
Wolfheze gaf Capellas een enerverende presentatie over 
de filosofie van Barcelona. Maar voordat de Spanjaard de 
microfoon ter hand nam werd allereerst de formele agenda 
doorgenomen. Rond de klok van half twee verwelkomde 
CBV-voorzitter Leo Beenhakker de kleine 150 aanwezigen, 
om vervolgens snel het woord te geven aan accountant Rob 
Kroeze voor een toelichting op het financieel jaarrapport. Naar 

aanleiding van het verhaal van Kroeze merkte Beenhakker 
op dat het doel van het bestuur en de directie is om het 
eigen vermogen niet verder te laten zakken dan 100.000 
euro. Aansluitend lichtte CBV-directeur Gerard Marsman 
het jaarverslag van 2013 toe en maakte de leden nog eens 
vertrouwd met de bestuurstaken en portefeuilleverdeling. In dat 
kader werd later in de vergadering Art Langeler voorgedragen 
en unaniem benoemd tot nieuw bestuurslid, portefeuille (jeugd)
opleiding en ontwikkeling.

buitenland moesten nog weer een stapje beter zijn. In de gevallen 
moesten we ook investeren in de huisvesting voor ouders.”
“Vergis je niet, de faciliteiten op La Masia waren geweldig. 
Huiswerkbegeleiding, koks en zelfs psychologen. Toch is niets zo 
belangrijk als je eigen ouders. Jonge voetballers moeten vooral 
kind kunnen zijn. Je moet iemand hebben die soms een arm om 
je heen slaat en je opbeurt als het wat minder gaat.” Barcelona 
stopt honderden duizenden euro’s in de jeugd. Daarentegen 
is het kopen van een speler van 23 jaar veel kostbaarder. “En 
jeugdspelers brengen iets extra’s, want die hebben gevoel bij 
de club”, stelt de Spanjaard, die het gedachtengoed van Cruijff 
met succes bewaakte. Hij kijkt met name met veel voldoening 
terug op de periode met Pep Guardiola aan het roer. “Pep is 
een jongen van de club. Hij heeft de jeugdopleiding doorlopen, 
vervolgens in de jeugdopleiding gespeeld en is daarna via een 
omweg trainer geworden. Hij kende iedereen binnen de club 
en werkte volgens de Barca-filosofie. Met hem als trainer was 
de cirkel rond.”

Onder leiding van Guardiola boekte Barcelona grote successen. 
En ook nog eens met bijna alleen maar Spaanse spelers. “De 
selectie van Barcelona wordt heel zorgvuldig samengesteld. 
Begin jaren negentig bestond vijftig procent van het team uit 
eigen jeugd, was dertig procent afkomstig van andere clubs 
uit Europa en bestond de laatste twintig procent uit absolute 
toppers. Denk aan spelers als Ronald Koeman, Michael Laudrup, 
Hristo Stoichkov en Romario. Zij gaven het elftal net dat beetje 
extra. De laatste jaren komen de grootste talenten echter uit de 
eigen academie. We hebben zelf Messi, Iniesta en Xavi opgeleid. 
Dat is een enorm compliment.”

Martie van der Veer, contactpersoon voor CBV-leden richting 
het UWV, hervatte na de pauze de ledenvergadering. Zij gaf 
een informatieve presentatie, die terug is te vinden op www.
coachesbv.nl, over Servicepunt Topsporters. Nadat Martie van 
der Veer aan het einde van haar verhaal nog enkele vragen had 
beantwoord, kreeg Albert Capellas het woord. De Spanjaard 
waakte jarenlang over de Cruijffiaanse voetbalfilosofie van 
Barcelona. “Onder Cruijff werd zo ongelooflijk snel gespeeld. 
In een kleine ruimte, steeds weer dat ritme”, vertelt Capellas, 
die twee jaar de rol van assistent-trainer vervulde bij Barcelona 
B en in zijn tweede periode bij de club fungeerde als algeheel 
jeugdcoördinator. Onder zijn regime maakten spelers als Victor 
Valdés, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Sergio Busquets, Pedro 
en Bojan Krkic de overstap naar het eerste elftal. In die periode 
ontdekte Capellas het geheim van de Barcelona-opleiding.

“Toen ik begon als jeugdcoördinator had ik maar één vraag: wat 
is er nodig om jeugdspelers door te laten groeien naar het eerste 
team? We kwamen al vrij snel tot een bijzondere ontdekking. Uit 
onderzoek bleek dat jeugdspelers die uit de directe omgeving 
kwamen een grotere kans hadden om te slagen. We zoemden 
in op de laatste dertig jaar. Van de spelers uit Zuid-Spanje was 
bijna niemand doorgebroken. Dat waren bijna allemaal jongens 
uit Catalonië. Van de buitenlandse jongens was alleen Messi 
succesvol. Opvallend gegeven was dat zijn ouders al op jonge 
leeftijd naar Spanje waren verhuisd. Een duidelijk patroon dus. 
We maakten een plan”, zegt Capellas. “Ons eerste doel was om 
al het talent uit Catalonië onder te brengen in onze opleiding. 
Als er al een jongen uit een ander deel van Spanje kwam, 
moest hij veel beter zijn dan onze eigen jongens. Talenten uit het 

‘Menselijke kastelen’
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kracht van 
Barcelona



In de loop van het seizoen ben ik door Gerard Marsman gevraagd om zitting te nemen 

in het CBV-bestuur, met de portefeuille jeugdzaken. Hierdoor was ik prettig verrast. Met 

name omdat het voordragen van mij voor deze taak niet zozeer uit zijn persoon kwam, 

maar breed gedragen werd door het hele bestuur. Na een oriënterend gesprek werd 

helder wat er van mij wordt verwacht. En werd ook al snel duidelijk dat het goed en 

wenselijk zou zijn nog iemand te hebben die samen met mij deze taak kan vervullen. 

Al pratende kwamen we uit bij Peter Jeltema, een man met grote ervaring en veel 

verdiensten voor het Nederlandse jeugdvoetbal.

'VAN GEDACHTEN WISSELEN EN 
STEM VAN LEDEN HOREN'

Uiteraard ken ik Peter al lang en de combi van ons is 
een goede. Ik ben relatief nieuw in de functie van hoofd 
jeugdopleidingen (deze functie heb ik overigens bij FC Zwolle 
ook bekleed), terwijl Peter eigenlijk al een oude rot is op 
dit gebied. We denken dat we samen een stimulerende rol 
kunnen spelen in het bestuur van de CBV en daarmee dus 
ook ondersteunend kunnen zijn naar de leden, de trainer/
coaches! Wat wel grappig is om te vertellen; Peter en ik 
kwamen in een aantal discussies - bij HJO-bijeenkomsten 
in Zeist bijvoorbeeld - al lijnrecht tegenover elkaar te staan, 
omdat we een andere mening hadden over zaken of dat ons 
beider clubbelang botste met elkaar. Toch stond en staat 

dit een goede samenwerking absoluut niet in de weg, we zijn 
beiden in staat dit goed te scheiden en zo moet het natuurlijk 
ook. De volgende aandachtspunten zijn wat ons betreft actueel 
en belangrijk; de competitie-indeling (voor de jeugd in Nederland 
van onder 9 jaar tot en met de beloftencompetitie) is een hot 
item en een ander punt dat eigenlijk al iets langer speelt is het 
poule-regelement zoals dat op dit moment bestaat. Over beide 
punten gaan we aan aantal van u de komende tijd bevragen. 
Hierna zouden wij als CBV een standpunt kunnen bepalen en 
zo eventueel een stem kunnen hebben in de besluitvorming. Per 
slot van rekening zijn wij als trainer/coaches een vrij belangrijke 
factor in het voetballandschap! Binnen de vraagstukken over 

Van de bestuurstafel

de verschillende competities zijn allerlei zaken te 
benoemen. Bijvoorbeeld de aantallen van spelers in het 
veld, 6x6 of toch 7x7. Wanneer naar 9x9 als dit al moet, 
en wanneer 11x11? Hoe lang spelen we nog regionaal 
met onze teams en wanneer gaan we landelijk spelen, 
en hoe vaak spelen de beste teams tegen elkaar? Wat 
vinden we van het project met de beloftenteams in 
de Jupiler League en wat moeten we in de toekomst 
hiermee doen? Hoe verhoudt ons (jeugd)voetbal zich 
ten opzichte van het buitenland en hoe krijgen we de 
beste (inter)nationale weerstand? Wat is de status van 
de RJO’s ten opzichte van de rest van de clubs en is 
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dit terecht? Zomaar wat vragen waar we constant met elkaar over in 
overleg zijn. Het is goed om te weten dat wij als vakvereniging hier ook 
een mening over hebben, deze mening bepalen na ruggespraak met het 
werkveld en deze stem ook laten horen. Wij zouden dan ook met een 
ieder die daar behoefte aan heeft graag van gedachten wisselen over 
bovengenoemde zaken en zullen zelf ook initiatief nemen om de stem 
van de leden te horen. Met hopelijk als resultaat een extra duw in de 
richting zoals wij het als trainers/coaches zien. Dit alles uiteraard met als 
primaire doel het voetbalproces in Nederland te verbeteren!

Succes op de velden!
Art Langeler
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Frans Hoek begon zijn sportieve carrière 
niet onder de lat, maar op de judomat. 
Al op 5-jarige leeftijd kwam hij in 
aanraking met judo. In de tien jaar 
daarna reikte hij tot en met de zwarte 
band. Het bleef niet bij judo, want ook in 
volleybal blonk Hoek op jonge leeftijd uit. 
Hij werd zelfs geselecteerd voor diverse 
jeugdselecties. Toch koos hij uiteindelijk 
voor het keepersvak en debuteerde op 
16-jarige leeftijd in de hoofdmacht van 
Volendam. “Die tien jaar judo is voor 
het keepen heel positief geweest, want 
daardoor beheerste ik het vallen optimaal 
en in het doel kende ik weinig angst. Aan 
het volleyballen heb ik veel gehad voor 
wat betreft de timing en sprongkracht”, 
vertelt de inmiddels 57-jarige Hoek, die 
van 1973 tot 1985 het doel verdedigde 
van Volendam en ondertussen ook 
nog zijn CIOS-diploma behaalde. Zijn 
eindscriptie op het CIOS ging volledig 
over keepers, omdat daar destijds nog 
relatief weinig over op papier was gezet. 
“In navolging op mijn scriptie verscheen 

Frans Hoek:
'Er wordt meer van keepers gevraagd'

“In vergelijking met dertig jaar geleden is de rol 

van de keeper enorm veranderd. Tegenwoordig 

wordt er meer van een keeper gevraagd. Hij moet 

in principe alle ballen tegenhouden, anticiperen 

op voorzetten en diepteballen, 1-op-1 situaties 

winnen, medespelers coachen en aansturen in de 

opbouw, terugspeelballen goed verwerken en - als 

het even kan - ook nog mee kunnen voetballen.” 

Aan het woord is Frans Hoek, assistent- en 

keeperstrainer van het Nederlands elftal.

in 1979 mijn eerste boek ‘Alles over 
de doelverdediger’, het allereerste 
instructieboek over keepers ooit. En daar 
zijn sindsdien heel veel boeken, artikelen, 
video’s en dvd’s bij gekomen.”
In 1985 was het Johan Cruijff die Frans 
Hoek naar Ajax haalde. Drie jaar later 
kwam ook Louis van Gaal naar de 
hoofdstad. Met Van Gaal werkte Hoek 
allereerst samen in de Amsterdamse 
jeugdopleiding en in de jaren negentig 
volgden natuurlijk de grote successen 
met de hoofdmacht van Ajax. Onder de 
lat bij Ajax stonden in die tijd keepers 
als Stanley Menzo, Edwin van der Sar 
en Fred Grim. Ondanks de successen 
koos de keeperstrainer in 1997 voor een 
nieuwe uitdaging. “Ik heb na twaalf jaar 
Ajax mijn contract opgezegd. Pas later 
werd bekend dat Louis naar Barcelona 
ging en hij heeft mij toen gevraagd of 
ik mee wilde”, vertelt Hoek, die voor de 
buitenwereld onafscheidelijk lijkt van 
Louis van Gaal. “Dat lijkt zo, want toen 
Louis in 2000 vertrok bij Barcelona, 

ben ik gebleven.” Van Gaal begon aan 
zijn eerste periode als bondscoach 
van Oranje en Hoek droeg tijdelijk een 
dubbele pet, want hij vloog speciaal 
voor de wedstrijden van het Nederlands 
elftal op en neer. “In 2002 kwam Louis 
opnieuw naar Barcelona en waren 
wij dus weer aan elkaar verbonden.” 
De tweede periode van Van Gaal in 
Catalonië was echter van korte duur. In 
2003 werd de oefenmeester ontslagen. 
“Daarna heb ik onder andere samen 
met Leo Beenhakker een paar jaar de 
nationale ploeg van Polen getraind.” De 
hereniging met Van Gaal volgde in 2010 
bij Bayern München.

In de loop der jaren is de band 
tussen Hoek en Van Gaal steeds 
sterker geworden. “Wij hebben allerlei 
omstandigheden meegemaakt. Wij 
weten precies wat wij aan elkaar 
hebben. Bovendien ben ik zelf, net als 
de meeste keepers overigens, behoorlijk 
perfectionistisch ingesteld en dat zie 
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Even lekker de lijnen uitzetten.
Bilderberg is ideaal voor trainingskampen of strategische voorbereidingen van uw sportclub.

Het team van Bilderberg staat klaar met een ruime ervaring op het gebied van sportclubs en de wensen 
omtrent trainingskampen. Tot in het kleinste detail is alles geregeld om er uiteindelijk met de volle 
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
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“STOP! Bal terug bij de keeper. Ga in je positie 
staan en speel één van de centrumverdedigers 
aan.” Herkenbaar, of niet? De bal ligt stil en de 
trainer laat de situatie opnieuw spelen. Maar hoe 
vaak ligt de bal eigenlijk stil in de echte wedstrijd?

Vanuit data-analyse is bekend dat er 380 omschakelmomenten 
zijn tijdens een wedstrijd. Ook is bekend dat er gemiddeld zestig 
minuten van de speeltijd daadwerkelijk wordt gevoetbald. Dit 
betekent dat er per minuut tussen de zes en zeven momenten 
zijn dat de bal van de ene naar de andere partij gaat. Dus 
elke tien seconden verandert de bal van ‘eigenaar’. Met 
deze informatie is het duidelijk dat er niet veel situaties zijn als 
hierboven beschreven. In ieder geval zijn de situaties dat de bal 
bij de keeper begint, en stilligt, ver in de minderheid ten opzichte 
van de ‘rollende bal’. In hoeverre zien we deze werkelijkheid 
terug in de opleidingen? Wanneer wel en wanneer niet? En is 
dit een bewuste keuze of...? Vragen die wij onszelf als KNVB 
Academie kunnen stellen. Maar wij niet alleen. Ook de trainer 
kan zich deze vragen stellen. Alleen of samen met collega’s, 
bijvoorbeeld de technische staf.

Leren is het (door)vertalen van ervaringen gericht op het (nog) 
bekwamer worden in... Waarin is afhankelijk van de situatie en 
de rol van de lerende. Een trainer richt zich binnen het eigen 
leren op iets anders dan een speler. Leren moet er dus voor 
zorgen dat het handelen beter en/of efficiënter verloopt dan 
eerder het geval was. Daarmee is gelijk de rol van de docent van 
een opleiding gedefinieerd. De docent creëert een leeromgeving 
waarin de lerende (nog) bekwamer wordt in de taken die staan 
beschreven in het profiel. Ongeacht wat voor een cursus. 
Het profiel is gebaseerd op de werkelijkheid, ‘het echte’. De 
werkelijkheid moet dus zo dicht mogelijk worden benaderd. 
Beter is het nog als het leren plaatsvindt in deze werkelijkheid. 
Hoe ‘echt’ wil je en kun je het hebben? Dit is één van de vragen 
die we ons als KNVB Academie elke dag stellen. Lukt het 
ons om een ‘echte’ leeromgeving te creëren? En met ‘echt’ 
bedoelen we dan zoals het er in de werkelijkheid uitziet. Denk 
hierbij aan het voorbeeld van ‘de rollende bal’. De vervolgvraag is 

ik terug bij Louis. Natuurlijk zijn wij het niet altijd met elkaar 
eens, maar voor het grootste deel zitten wij op één lijn. Ik 
fungeer als adviseur en hij is de eindverantwoordelijke”, aldus 
Hoek, die Van Gaal als coach zeer hoog heeft zitten. “Ik heb 
met verschillende trainers op een heel hoog en professioneel 
niveau gewerkt, maar werken met Louis is van het allerhoogste 
niveau.” Een prestatie van wereldniveau hoopt de voormalig 
keeper van ‘het ándere oranje’ ook met het Nederlands elftal 
op het WK in Brazilië neer te zetten. “Op clubniveau heb ik alle 
grote toernooien en wedstrijden meegemaakt. En met Polen 
ben ik in 2008 bij het EK geweest, maar een WK stond nog 
niet op mijn lijstje." Wat wij van Nederland op het mondiale 
eindtoernooi mogen verwachten is voor Frans Hoek moeilijk 
te zeggen. “Wij hebben onze naam hoog te houden, want het 
buitenland heeft altijd veel respect en waardering voor onze 
spelopvatting. Bovendien was Oranje bij het vorige WK nog 
finalist, al staat er nu wel een heel ander team. De ploeg is 
flink verjongd. Daarnaast zijn wij afhankelijk van verschillende 
factoren. Tegenslagen à la Kevin Strootman kunnen wij niet 
gebruiken. Maar wij zullen er alles aan doen en gaan natuurlijk 
voor het allerhoogste.”

Voor de assistent- en keeperstrainer van het Nederlands elftal 
staat alles op dit moment in het teken van het WK. Daarna 
reist hij - met Van Gaal - naar Engeland voor een nieuwe 
uitdaging bij Manchester United. Hij zal dan ook weer dagelijks 
op het veld staan, daar waar hij de afgelopen twee seizoenen 
vooral vanaf de tribune spelers bekeek. “Ik heb voor Oranje 
zo’n acht keepers gevolgd en bekeek dus elk weekend en 
ook gedurende de week acht tot zestien wedstrijden om een 
goed beeld te krijgen van hun kwaliteiten.” In zijn zoektocht 
naar de drie beste keepers voor de nationale ploeg was Hoek 
niet gevoelig voor de publieke opinie. “Mensen oordelen en 
veroordelen snel. En in de verschillende media worden vaak 
zaken gezegd die haaks staan op de dingen die ik heb gezien. 
Bovendien wordt meestal één moment onder een vergrootgals 
gelegd. En elke wedstrijd staat natuurlijk op zich. Een keeper 
kan in een duel drie keer op zijn sterke punten worden getest, 
terwijl hij een week later twee goals om de oren krijgt omdat 
hij op zijn zwakkere punten wordt getest.” Bij Oranje traint 
Hoek met de beste keepers van Nederland, maar in de 
afgelopen jaren werkte hij samen met een indrukwekkend 
lijstje internationale topkeepers. Van Edwin van der Sar en 
Ruud Hesp tot Victor Baia, Pepe Reina, Victor Valdes, Lukasz 

Fabianski, Jerzy Dudek en Manuel Neuer. “Door mijn ervaring 
denk ik dat ik weet wat nodig is voor een keeper om de top te 
halen. Ik heb daardoor ook oog voor talent en zijn ontwikkeling 
ontwikkeld. Ik weet nog goed dat Pepe Reina en Victor Valdes 
in de jeugd bij Barcelona keepten. Zij hadden toen zo’n tien 
keepers boven zich tot aan het eerste elftal. Voor mij was het 
geweldig om zes jaar met die jongens te werken en ze zijn 
volgens mij goed terecht gekomen.” Hoek is er stellig van 
overtuigd dat clubs hun keepers prima zelf kunnen opleiden. 
“Wat dat betreft vind ik het mooi dat bij de clubs waar ik heb 
gewerkt goede keepers zijn achtergebleven, die door de clubs 
zelf zijn opgeleid.” Een vereiste voor een goede opleiding is 
volgens Hoek echter wel dat er deskundige mensen bij de 
club werken. “Een oud-keeper die op het hoogste niveau 
heeft gespeeld is niet per definitie een goede keeperstrainer. 
Daarnaast is het spelletje in de loop der jaren behoorlijk 
veranderd en niet in de laatste plaats voor keepers.”

Om het niveau van de keeperstrainers in Nederland naar een 
hoger plan te tillen startte Frans Hoek in 2012, in samenwerking 
met de KNVB, de opleiding Keepercoach Pro. De eerste  
groep cursisten bestond uit twaalf ex-keepers, waaronder 
Ed de Goey, Ruud Hesp, Joop Hiele en Patrick Lodewijks. 
“De opleiding voorziet in een behoefte, omdat binnen het 
betaald voetbal, de top van het amateurvoetbal en de landelijke 
juniorendivisies van het jeugdvoetbal veel talentvolle keepers 
actief zijn die vragen om een competente keepercoach”, 
stelt Hoek, die de werkzaamheden van een keepercoach 
onderverdeeld in verschillende taken: het coachen tijdens 
wedstrijden, het geven van trainingen en het begeleiden van 
spelers. “De opleiding Keepercoach Pro is er op gericht de 
cursisten voor te bereiden op en te ontwikkelen in het - met 
succes - uitvoeren van deze taken. De trainer met het diploma 
Keepercoach Pro kan aan de slag bij een BVO als keepercoach 
of in de topklasse. Het is een mooie opleiding en een goede 
stap in de juiste richting voor wat betreft de verbetering 
van onze keepersopleidingen.” Het ziet er naar uit dat deze 
opleiding als één van de eersten het officiële UEFA Goalkeeper 
Pro certificaat ontvangt. Dat is een absoluut hoogtepunt voor 
deze opleiding van de UEFA-commissie, waar ook Frans Hoek 
deel van uit maakt.

dan duidelijk: wat 
kunnen wij als 
opleiders doen om 
de werkelijkheid 
tijdens het leren zo 
dicht mogelijk te benaderen? Ook deze vraag kan een trainer 
zich stellen, in relatie tot zijn taken gericht op het ontwikkelen van 
een winnend team. Het effect van het dichter bij elkaar brengen 
van de leersituatie en de echte praktijk is dat een cursist zijn (leer)
ervaringen moeiteloos kan (door)vertalen naar het veld, het team, 
de speler en de club. Het is onze uitdaging om de transfer - van 
de plaats waar wordt geleerd naar de werkelijkheid - soepel te 
laten verlopen. Moet dit ook niet de uitdaging van de trainer zijn, 
kijkend naar de samenhang tussen training en wedstrijd?

Als we dit voor elkaar krijgen, is succes dan verzekerd? Leren 
is natuurlijk van meer factoren afhankelijk. Wat dacht je van 
evalueren en reflecteren? Deze leeractiviteiten lopen als een 
rode draad door alle opleidingen. De verschillende lagen van 
het proces van evalueren en reflecteren komen dan voorbij. De 
volgende lagen zijn van elkaar te onderscheiden: omgeving en 
gedrag, capaciteiten en overtuigingen, identiteit en zingeving. 
Vragen die daarbij kunnen worden gesteld zijn: lukt het mij om de 
doelen te realiseren, welke rol speel ik daarin, wat lukt wel en wat 
niet, welke keuzes maak ik en waarom, wie wil ik zijn als coach 
en wat is mijn missie? We kunnen zeggen dat het doorlopen van 
deze verschillende lagen een voorwaarde is om ‘echt’ te leren. 
En met ‘echt’ bedoelen we dan duurzaam. Dus niet alleen tijdens 
de opleiding, maar ook op het veld. Ook als het spannend wordt 
en er bijvoorbeeld druk wordt gevoeld. Ook als de opleiding 
is afgelopen. Leren moet je organiseren! Vanuit de praktijk ga 
je - al dan niet met anderen - nadenken over de praktijk, kennis 
vergaren en het geleerde weer toepassen. Kortom de leercirkel 
zal altijd in beweging moeten zijn. Dit kan plaatsvinden door het 
volgen van een opleiding, bijscholing, maar ook (lees: juist) in de 
eigen praktijk. Met een beetje verbeelding kun je dit vergelijken 
met een rollende bal. En zoals iedereen weet: de bal moet rollen!
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‘Het ECHTE leren, je kunt er niet 
jong genoeg mee beginnen’

De rollende bal

Het ecHte leren

KNVB Academie. Zie voor cursusinformatie de website: trainers.voetbal.nl
Of stuur een mailtje naar academie@knvb.nl

Frans Hoek: 'Er wordt meer van keepers gevraagd'
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Met het vertrek van Ronald Koeman naar Southampton komt 
er een einde aan zijn unieke werkreeks. Hij is namelijk de enige 
die zowel voetbalde als trainde bij de traditionele top-drie van 
Nederland. “Ruud Geels heeft voor Ajax, PSV en Feyenoord 
gespeeld, maar is bij die clubs geen trainer geweest. Mijn 
carrière is wat dat betreft dus inderdaad uniek”, stelt Koeman, 
die moeilijk kan verklaren waarom juist hij - zonder wanklank 

- meerdere malen kon overstappen van de ene naar de 
andere rivaliserende club. “Het is wel apart, want Frank de 
Boer associeer je met Ajax, Philip Cocu met PSV en Giovanni 
van Bronckhorst link je bijvoorbeeld direct aan Feyenoord. Zij 
zullen niet snel bij een andere vaderlandse topclub aan het roer 

Koeman kijkt uit naar 
nieuwe uitdaging

“Het hoogst haalbare voor een coach is het bondscoachschap van jouw eigen land. 

Dat blijft een erebaan”, zegt Ronald Koeman. Lange tijd leek hij - na het WK in Brazilië - 

de opvolger te worden van Louis van Gaal, maar het liep allemaal anders. De 51-jarige 

oefenmeester gaat, na drie succesvolle jaren Feyenoord, samen met zijn broer Erwin aan 

de slag bij Southampton in de Engelse Premier League.

staan. Al wordt een terugkeer naar Ajax of PSV voor mij nu 
ook wel moeilijk, denk ik. De afgelopen jaren heb ik mij immers 
aardig verenigd met Feyenoord.” In Rotterdam kreeg de ex-
international in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen een 
groots afscheid van het Feyenoord-legioen. “Elke thuiswedstrijd 
was een feestje”, vertelt de coach, die Feyenoord weer terug 
wist te brengen naar de top van Nederland. “Toen ik drie jaar 
geleden kwam was Feyenoord in de competitie, na een slecht 
seizoen, als tiende geëindigd. Er zat echter wel veel talent 
binnen de club. En met die talentvolle spelers hebben we met 
twee tweede plaatsen en vorig jaar een gedeelde tweede plek 
meegedaan om de landstitel. Wij hebben de supporters weer 
trots gemaakt. Zij lopen weer met de borst vooruit.” 

5-3-2 systeem
Succesvol waren de Rotterdammers na de winterstop vooral 
door enkele wedstrijden te spelen in een 5-3-2 systeem.  

Door Rob Heethaar

‘Feyenoorders lopen weer 
met de borst vooruit’  
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Mede door die tactische zet won Koeman in de cruciale fase 
zeven wedstrijden op rij en verzekerde zich met zijn ploeg van 
de tweede plaats in de eredivisie. Voor het legioen reden om 
alvast te dromen van de Champions League. “De kans dat 
Feyenoord volgend seizoen in de Champions League speelt 
acht ik echter niet zo groot. Je weet dat je in de voorronden 
op een gegeven moment de nummer drie of vier van Spanje 

of Engeland treft en dan ben je in principe kansloos. Wel is 
het belangrijk dat Feyenoord in de groepsfase van de Europa 
League gaat spelen, om die volgende stap in de ontwikkeling 
te zetten”, aldus de 51-jarige coach, die weet dat zijn opvolger 
Fred Rutten aan een uitdagende klus begint. “De situatie van 
de club is veranderd. Het is nu een stuk moeilijker om in te 
stappen, de supporters verwachten meer.” Zelf kreeg Koeman 
in Rotterdam de tijd om zijn werk te voltooien. Ook nadat 
afgelopen seizoen de eerste drie competitiewedstrijd verloren 
gingen. “Een trainer ontslaan levert vaak niet wat op. Je moet 
de tijd krijgen, maar bij heel veel clubs ontbreekt dat geduld. 

Bovendien ligt het lot van de coach vaak in handen van niet-
voetbalmensen”, spreekt de oefenmeester uit eigen ervaring. Bij 
Valencia en AZ werd hij immers vroegtijdig aan de kant gezet. 

Relativeren
“Tegenslagen leer je van. Daarnaast ben ik ouder en wijzer 
geworden. Ik weet door zaken buiten het voetbal steeds beter 
te relativeren en besef mij dat het maar een spelletje is”, aldus 
‘Sneeuwvlokje’, die als jonge voetballer niet de ambitie had 
om trainer te worden. “Nee, daar ben ik eigenlijk pas later in 
mijn carrière over na gaan denken. In het veld was ik natuurlijk 
altijd wel een leidinggevende speler, meestal aanvoerder en 
daardoor een verlengstuk van de trainer. Datzelfde verhaal 
geldt voor Frank de Boer, van wie je ook kon verwachten dat 
hij het trainersvak in zou gaan. Eerder dan van bijvoorbeeld 
Frank Rijkaard, Ruud Gullit of Marco van Basten.” Vreemd kijkt 
Koeman ook niet op van het feit dat heel veel topcoaches als 
voetballer centraal in de defensie hebben gespeeld. “Dat vind ik 
niet zo raar. De opbouw begint achterin en verdedigers hebben 
het spel altijd voor zich. Aanvallers zijn er over het algemeen 
toch op gericht om die goal te maken en verdedigers zijn 
meer teamgericht.” Voor Koeman begon zijn trainersloopbaan 
in 1997 aansluitend aan zijn laatste jaar als speler van 
Feyenoord. “Ik kon meteen beginnen aan de aantrekkelijke, 
verkorte CBV-cursus, samen met Frank Rijkaard, Johan 
Neeskens, Ruud Krol en Ruud Gullit. Ruud was toen al speler/
trainer bij Chelsea, dus wij zijn met ons groepje nog naar 
Londen geweest.” Ondanks het feit dat Koeman als voetballer 
alles al had meegemaakt, vond hij de cursus zeer leerzaam. 
“Je wordt geconfronteerd met dingen waar je als speler nooit 
bij stil staat.” Daarmee doelt de 78-voudig international op 
onder andere de didactische vaardigheden die als coach goed 
van pas komen. “Op dat gebied hebben oud-leraren natuurlijk 
een voorsprong. Aan de andere kant weten oud-voetballers 
hoe het er op het hoogste niveau aan toe gaat. Een mix van 
beide is waarschijnlijk het beste.”

Karakters
Als assistent van Guus Hiddink maakte Koeman in 1998 
deel uit van de technische staf toen het Nederlands elftal op 
de vierde plek eindigde bij het WK in Frankrijk. Vervolgens 
vertrok hij naar zijn oude club Barcelona, waar hij als 
assistent van Louis van Gaal fungeerde. “Van elke coach heb 
ik wel wat geleerd. Ook als voetballer leerde ik van trainers 
als Michels, Cruijff en Hiddink. Tegen Michels keek je als 
speler heel erg op, Cruijff heeft gewoon enorm veel verstand 
van voetbal en kon kleine details zelf voordoen en Hiddink 

‘Kans op Champions 
League acht ik niet 
zo groot’
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is echt een people-manager. Coaches met verschillende 
karakters. Daar neem je de dingen van mee die bij jezelf 
passen”, stelt Koeman, die in november 1999 voor het eerst 
als hoofdtrainer aan het werk ging. 

Bij Vitesse volgde hij Herbert Neumann op. Na Vitesse 
volgde een mooi rijtje met Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ en 
Feyenoord. Daar komt nu Southampton als derde buitenlande 
club bij. “Benfica was een prachtige ervaring. De club behoort 
tot de grootste clubs van de wereld. Wij hebben dat seizoen de 
kwartfinale van de Champions League bereikt, een geweldige 
prestatie. Maar de cultuur daar is compleet anders.” Lang 
duurde het Portugese avontuur niet, want in mei 2006 vertrok 
Koeman naar PSV. Met de Eindhovense formatie pakte hij in 
2007 op miraculeuze wijze, dankzij een beter doelsaldo dan 
Ajax, de titel. Een paar maanden later ging Koeman in op de 
lokroep van Valencia. “Het seizoen was toen al aan de gang 
en dat was gewoon heel moeilijk. Ik had de opdracht om de 
selectie te verjongen en kreeg daardoor confrontaties met 
gevestigde spelers. Daarnaast trad ook nog eens de president, 

die mij had binnengehaald, af. In de competitie ging het heel 
slecht, al wonnen we nog wel de beker.”

Jeugdopleiding
Bij Benfica en Valencia kreeg Ronald Koeman te maken met 
andere spelopvattingen, terwijl hij door de invloeden van 
verschillende Nederlandse trainers is groot gebracht met de 
‘Hollandse School’. “In Nederland willen wij altijd graag van 
achteruit opbouwen, goed positiespel zien en spelen met echte 
buitenspelers. Een typische manier van spelen. Maar het voet-
bal ontwikkelt zich wel. Datzelfde geldt voor het trainersvak. De 
bijscholingscursussen van de CBV vind ik dan ook waardevol. 
Daarnaast klankbord ik bijvoorbeeld regelmatig met team- en 
coachondersteuner René Felen. Hij bekijkt de dingen vanuit een 
heel ander perspectief en dat is zeer leerzaam. Daardoor ga je 
ook anders naar je eigen functioneren kijken.” In de afgelopen 
drie jaar bij Feyenoord werkte Koeman met een groot aantal 
jonge spelers. Talenten die hij heeft zien groeien en waarvan 
er liefst vijf zijn opgenomen in de WK-selectie van Oranje. “Dat 
maakt mij als trainer wel heel trots”, zegt Koeman, die zijn pet 
afneemt voor de jeugdopleiding van Feyenoord. “Samen met 
Ajax haalt Feyenoord het meeste rendement uit de eigen jeugd-
opleiding. En gezien de faciliteiten van PSV, FC Twente en Ajax 
doet Feyenoord het op Varkenoord misschien wel het beste van 

‘Trainer ontslaan levert 
vaak niet wat op’



allemaal. Bovendien koopt Feyenoord, in tegenstelling tot Ajax, 
geen 15-jarige talenten voor veel geld van andere clubs.” Om 
het hoofd boven water te houden is het voor Nederlandse clubs 
volgens Koeman zeer belangrijk om te investeren in de jeugd-
opleiding. “Dat is heel belangrijk en krijgt een steeds centralere 
plek binnen de club. Financieel leggen wij het internationaal ge-
woon af en om gezond te blijven moet er elke keer weer nieuw 
talent klaar staan.”

Southampton
Ondanks het feit dat er vijf Feyenoorders in de selectie 
van Louis van Gaal zijn opgenomen, heeft Koeman niet de 
illusie dat Oranje - net als vier jaar geleden - de WK-finale 
gaat halen. “Aan de andere kant is Louis tactisch gezien 
mans genoeg om de strijd aan te gaan met een bepaalde 
speelwijze. Maar moeilijk wordt het wel”, verwacht de nieuwe 
hoofdcoach van Southampton. “Ik zie Brazilië, Duitsland 
en Argentinië als de grote favorieten voor de wereldtitel.” 
Verder verwacht Koeman veel van de Zuid-Amerikaanse 
landen. “Onze trainersopleiding is van een hoog niveau en 

de Nederlandse trainers zijn tactisch goed onderlegd, maar 
het buitenland staat ook niet stil. Er is absoluut sprake van 
een inhaalslag. Eerder speelden landen als Uruguay, Chili, 
Colombia en Ecuador voornamelijk met hun hart en met veel 
emotie. Tegenwoordig zit er bij die landen ook een idee achter 

hun speelwijze. Dus het wordt steeds moeilijker om van die 
landen te winnen”, aldus Koeman, die erg veel zin heeft om 
in Southampton aan de slag te gaan. “Dit is een geweldige 
uitdaging voor mij. De kans om een roemruchte club als deze 
te leiden kon ik niet weigeren.” Als assistent neemt Ronald 
zijn broer Erwin mee naar Engeland. “We hebben het er vaak 
over gehad”, aldus de jongste van de gebroeders Koeman. 
“Onze karakters zijn verschillend, maar wie kun je nu beter 
vertrouwen dan je eigen broer? Dit is heel speciaal, voor de 
hele familie Koeman.”
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‘Onze trainersopleiding 
is van een hoog niveau’

Scoren met talent!
Op het Centre for Sports & Education (CSE) 
in Zwolle haalt ieder talent dagelijks het 
beste uit zichzelf. Of het nu in de school-
banken, in de zaal of op het veld is. Elke 
dag is anders, maar de passie voor sport en 
de ambitie om daarmee een professionele 
loopbaan te starten staan altijd centraal. 
Door goed onderwijs, sportspecifi eke 
trainingen en sportondersteunende lessen 
over bijvoorbeeld voeding, kracht en 
mentale aspecten worden talenten van 
A tot Z voorbereid op een toekomst als 
topsporter. Daarmee is het CSE uniek in 
Nederland.

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

Centre for Sports & Education
www.cse-zwolle.nl.
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trainerscongres  
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Zwolle heeft vrijdag 9 mei weer voor één 

dag gefungeerd als voetbalhoofdstad van 

Nederland. Voor het derde jaar op rij werd 

in Zwolle het Nederlands Trainerscongres 

gehouden. Het IJsseldelta Stadion was het 

decor voor het jaarlijkse congres, dat voor de 

twaalfde keer werd georganiseerd door de CBV 

en de VVON, in samenwerking met het vakblad 

De Voetbaltrainer en de KNVB. Traditiegetrouw 

werden ook de Rinus Michels Awards uitgereikt.

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 een demonstratietraining 
te zien met in de hoofdrol de jongste 
voetballers van Ajax. Deze training stond 
onder leiding van technisch coördinator 
Michel Hordijk, die het woord rond de 
klok van twaalf uur overgaf aan Reinier 
Robbemond, trainer van Jong AZ. 
Samen met zijn collega’s Koen Stam, 
Michael Buskermolen en Caspar Dekker 
verzorgde Robbemond eveneens een 
demonstratietraining. De spelers die 
de training afwerkten kwamen uit de 
bovenbouw van de jeugdopleiding 
van AZ. Na afloop van de twee 
demonstratietrainingen stond er voor 
alle trainers een lunch klaar. 

Het programma ging om 14.15 uur 
verder met de uitreiking van de Rinus 
Michels Awards, onder leiding van NOS-
verslaggever Joep Schreuder. Allereerst 
werd de jeugdopleiding van Koninklijke 
HFC (Haarlem) uitgeroepen tot de 
beste van alle amateurverenigingen 

in Nederland. Feyenoord/Excelsior 
kreeg voor de vijfde keer op rij de 
award voor beste jeugdopleiding in 
het betaald voetbal. Simon Ouaali van 
Sparta Nijkerk werd verkozen tot beste 
amateurvoetbaltrainer van Nederland. En 
tot slot ging de meest prestigieuze award 
naar Frank de Boer. De Ajax-trainer werd 
- net als vorig jaar - verkozen tot beste 
coach. Hij kreeg de voorkeur boven 
Ronald Koeman (Feyenoord), Peter Bosz 
(Vitesse), Dwight Lodeweges (Cambuur) 
en Harry van den Ham (FC Dordrecht).

In verband met een trip van Ajax naar 
Indonesië kon Frank de Boer zijn award 
niet persoonlijk in ontvangst nemen. 
Wel had hij tweelingbroer Ronald naar 
Zwolle gestuurd om de prijs op te halen. 
De oefenmeester van Ajax wist immers 
al dat hij de ereprijs voor het tweede 
op rij had gewonnen, want doormiddel 
van een videoboodschap sprak hij zijn 
vakbroeders toe. “Ik ben er super trots 
op dat ik net als Rinus Michels vier keer 
kampioen met Ajax ben geworden. Hij 
is de grondlegger van het totaalvoetbal 
en daar hebben wij allemaal nog altijd 
baat bij”, aldus De Boer, die tevens zijn 

collega’s in de technische staf van  
Ajax bedankte. 

Aansluitend aan de uitreiking van de 
Rinus Michels Awards kreeg PEC 
Zwolle-trainer Ron Jans het woord. Hij 
nam de aanwezigen in het IJsseldelta 
Stadion mee terug naar de week voor 
de bekerfinale tegen Ajax. “Het was een 
Amerikaanse film waarin alles klopte. 
Elke speler wist juist in die wedstrijd 
het maximale uit zichzelf te halen.” 
Jans liet ook de gehele ‘motivatievideo’ 
zien die hij op de dag van de finale 
had afgespeeld. In de video kwamen 
de nodige Zwolse treffers voorbij, 
afgewisseld met gelukwensen van 
kinderen en andere familieleden van 
diverse spelers. Na de presentatie 
demonstreerde de PEC Zwolle-trainer, 
samen met zijn technische staf en 
de Zwolse selectie, op het veld nog 
twee oefenvormen. De twaalfde editie 
van het Nederlands Trainerscongres 
werd afgesloten met de aftrap van de 
Coach Tour ‘Hollandse Meesters’, een 
podiumgesprek tussen Joep Schreuder 
en de topcoaches Co Adriaanse en John 
van den Brom.
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Om fit te zijn én te blijven is Basic-Fit een ideale sportschool, 

waar elke sporter zich thuis voelt. Basic-Fit heeft namelijk alles 

in huis om fit te worden én te blijven, voor een vaste lage prijs 

per maand. Maar vergis u niet, de prijs-kwaliteitverhouding is 

uitstekend! Basic-Fit is niet voor niets de grootste sportschool 

van Nederland.

Voor een vast laag bedrag per maand kunt u bij Basic-Fit on-

beperkt sporten. Iets wat bij steeds meer vestigingen zelfs 24 

uur per dag mogelijk is! Dat is natuurlijk perfect nieuws voor 

iedereen die op andere tijden werkt dan de gemiddelde Neder-

lander. Ondanks de lage kosten van het abonnement wordt er 

bepaald niet bezuinigd op kwaliteit, hygiëne en service. Basic-

Fit beschikt over prima apparatuur voor zowel cardiofitness als 

krachttraining en bij elk filiaal zijn er gratis kluisjes en douches 

aanwezig. Ook de handige trainingsschema’s, het virtuele in-

Nieuwe business-partner: 
Basic-Fit
Coaches Betaald Voetbal is verheugd te melden dat Basic-Fit zich als nieuwe 

business-partner aan de vakvereniging heeft verbonden. De sportschool, tevens 

hoofdsponsor van ADO Den Haag, stelt zichzelf graag aan u voor:

door cycling en de virtuele groepslessen zijn gratis voor alle 

leden beschikbaar.

Veelzijdige sportpas 
Als lid van Basic-Fit ontvangt u een sportpas waar u met 

uw hele gezin om beurten van gebruik kunt maken. Zo kan 

bijvoorbeeld uw kind op uw pas sporten wanneer u de sport-

pas niet gebruikt. Die pas geeft bovendien toegang tot alle 

andere clubs van Basic-Fit in Nederland - dat zijn er onder-

tussen meer dan honderd. Handig als u voor uw werkzaam-

heden veel reist of in een andere stad werkt en vaak verblijft. 

Ook in het kader van CompanyFit heeft Basic-Fit interessante 

oplossingen. Bedrijfsfitness zorgt er voor dat ieder persoon 

in de organisatie beter functioneert en presteert. Dat is fis-

caal ook erg gunstig: de korting kan voor werkgevers oplo-

pen tot maar liefst vijftig procent.

LiD woRDen Van BaSic-Fit
De beste fitnessapparatuur, ruime openingstijden en een veelzijdige sportpas, allemaal voor een 
vast laag maandbedrag: dát is Basic-Fit, de sportschool met de beste condities om fit te blijven. 
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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!
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 ‘Veel waardering voor Japanse opleiding’
Rob Servais: 

1. Hoe bevalt het in Ichikawa?
Ik woon zelf in Tokyo, op een half uurtje 
afstand van Ichikawa. Tokyo heeft natuur-
lijk enorm veel te bieden, daar hoef je je 
echt geen moment te vervelen. Het leven 
in Japan bevalt me over het algemeen 
best. Ik woon er inmiddels vijf jaar en heb 
al die tijd in het voetbal gewerkt. Japan is 
goed georganiseerd, schoon, veilig en blijft 
voor mij nog steeds fascinerend en verba-
zingwekkend. De mensen, de cultuur en 
de taal blijven mij boeien en zolang ik mij 
nog verder kan ontwikkelen heb ik het hier 
naar mijn zin.
 
2. Wat is de stand van zaken  
binnen het Japanse voetbal?
Het profvoetbal in Japan bestaat pas 
twintig jaar, maar heeft in die relatief korte 
tijd een enorme ontwikkeling doorge-
maakt. Je mag stellen dat het Japanse 
voetbal het voetbal in Nederland inmiddels 
in een aantal opzichten is voorbijgestreefd. 
De organisatie binnen de clubs in de J-
League is perfect. Zij hebben hun financi-
ele huishouding op orde en de toewijding 
van de Japanners binnen het voetbal is 
ongeëvenaard. Het verbaasde mij dan 
ook niet dat Japan laatst Nederland in 
een oefenwedstrijd op 2-2 hield en even 
later van België won. Dit zijn beslist geen 
incidenten, de voetbalwereld moet reke-
ning houden met Japan. Je ziet ook dat 
er vanuit Europa steeds meer interesse is 
voor Japanse spelers en ook in Azië wordt 
met bewondering gekeken naar Japan; 
het is er het sterkste land. 

3. Hoe is het gesteld met de  
faciliteiten bij Arsenal Ichikawa?
Arsenal Ichikawa is een franchise-filiaal van 
het Engelse Arsenal. Het omvat een voet-
balschool en een development centre waar 
ik hoofdcoach ben. Het is een geheel nieu-
we club met nieuwe faciliteiten. Zo hebben 
we een eigen kunstgrasveld met clubhuis 
en kantoren. Dat klinkt misschien niet spec-
taculair, maar als je je realiseert hoe schaars 
- en dus duur - ruimte is in Japan, besef je 
dat dit eigen bezit voor een startende club 
van enorme betekenis is. 
 
4. Hoe is het niveau van het  
Japanse jeugdvoetbal vergeleken 
met Nederland?
Bij mijn vorige club Omiya Ardija, een mid-
denmoter in de J-League, kwam ik elk 
jaar in de zomer met de O14-team naar 
Nederland voor een trainingskamp. De 
jeugdelftallen van Nederlandse topclubs als 
PSV en AZ waren gelijkwaardig, maar clubs 
als Roda JC en NAC Breda bleken een 
maatje te klein voor ons. In Nederland moet 

voetbal vooral leuk blijven om te doen, dat 
zit in onze cultuur. Japanners worden niet 
gehinderd door die gedachte. Zij brengen 
het op om lang en vaak te trainen, alles heel 
vaak te herhalen en ze zijn daarbij enorm 
leergierig. Voor creatieve spelers, leiders en 
killers moet je echter in het algemeen niet 
in Japan zijn. Dat is hun makke, maar ook 
dat is cultuurgebonden. Als buitenstaander 
onderschrijf ik trouwens de afbrokkelende 
staat van het Nederlandse voetbal. Ik krijg in 
Japan nog wel eens complimenten over de 
Hollandse School. Die neem ik in ontvangst, 
maar realiseer me dan dat het eigenlijk 
andersom moet zijn. Ik heb veel waardering 
voor de Japanse opleiding. Er zou een 
denktank moeten komen met kopstukken 
uit de Nederlandse opleiding en met Neder-
landse trainers die in het buitenland ervaring 
hebben opgedaan met opleiden. Ik wil 
graag meehelpen en mijn ervaring delen. 

5. Wie zijn in Japan de  
echte toppers?
Honda Keisuke spreekt in Japan het meest 
tot de verbeelding, vooral ook omdat hij in 
zijn gedrag en spel een a-typische Japan-
ner is. Verder zijn Nagatomo (Inter), Kagawa 
(Manchester United) en Kawashima 
(Standard Luik) de sterkhouders in het nati-
onale team. Het gros van de internationals 
speelt inmiddels in Europa. Maar ook op 
lager niveau vertrekken Japanners steeds 
meer naar buitenlandse competities. Iedere 
trainer heeft ze er graag bij, ze zijn technisch 
begaafd, denken in het teambelang, wer-
ken hard en maken geen toestanden. 

6. Hoe verloopt de communicatie 
met de spelers?
Ik begreep al snel dat - wilde ik in Japan 
onderscheidend zijn - ik mij de taal eigen 
moest maken. Dat heeft me veel tijd, ener-
gie en geld gekost, maar het is gelukt. Daar 
pluk ik nu de vruchten van. En dus verloopt 
de communicatie met de spelers in het 
Japans. Dat gaat prima. Ik zit overigens nog 
steeds op Japanse les en leer nog elke dag 
nieuwe woorden. Dat moet ook wel, want 
de meeste spelers komen niet veel verder 
dan ‘hello, goodbye’.
 
7. Wat is de kwaliteit van de 
Japanse voetbaltrainer?
Zoals elke beroepsgroep in Japan kennen 
ook de trainers een enorme toewijding. 
Na afloop van een wedstrijd of training 
blijven ze urenlang  alles nog eens tot in het 
kleinste detail evalueren. Vaak tot laat in de 
avond, zodat ik wel eens de neiging heb 
hen te vragen of ze het thuis misschien niet 
fijn hebben. Japanners leven om te werken, 
wij werken om te leven. Wij zijn pragma-
tisch en doelgericht, terwijl de Japanner 
meer proces-geörienteerd is. Efficiëntie in 
tijd en input is voor hen geen doel. Details 
des te meer. Ik heb avonden vaak uren-
lange discussies moeten aanhoren, totdat 
ik hoofdpijn kreeg van alle details. Op die 
momenten had ik wel graag een Neder-
landse toptrainer naast me gehad die mij 
zou gerust stellen door te zeggen: ‘Maak je 
geen zorgen Rob, ik begrijp dit allemaal ook 
niet’. Ik heb hier geleerd diep over voetbal 
na te denken, maar de Japanners moeten 

er voor waken niet te diep te gaan, dan zien 
ze door de bomen het bos niet meer.
 
8. Heb je buiten het voetbal nog 
andere sociale contacten?
Er blijft naast het voetbal weinig vrije tijd over. 
Mijn sociale leven beperkt zich dan ook tot 
contacten met internationale vrienden. De 
Nederlandse ambassadeur in Tokyo is ook 
voetbal-minded. En als er iets georganiseerd 
wordt binnen de ambassade, probeer ik er 
zoveel mogelijk bij te zijn. Daarnaast heb ik 
regelmatig contact met Nederlanders uit het 
bedrijfsleven in Tokyo. Zo nodigde de Ne-
derlandse Kamer van Koophandel in Tokyo 
mij uit een presentatie te verzorgen over het 
voetbal in Japan. Dat zijn leuke dingen. Ook 
bezocht ik op verzoek van de ambassade 
Nederlanders die in hechtenis zitten in een 
Japanse gevangenis, maar daar ben ik door 
tijdgebrek mee gestopt.

9. Spelen buitenlandse coaches 
een rol in Japan?
Japan heeft zich van oudsher vooral ge-
oriënteerd op de Braziliaanse en voormalig  
Joegoslavische trainersmarkt. Ook de 
huidige bondscoach, Zaccheroni, is een 
buitenlander (Italië). Toch is de inbreng van 
buitenlandse coaches nog relatief beperkt. 
Japanners zijn weliswaar leergierig, maar 
beseffen tevens dat het voor buitenlandse 
trainers toch moeilijk is, mede door het 
taalprobleem, de Japanse cultuur te door-
gronden. In de afgelopen twaalf jaar 
hebben ongeveer twaalf Nederlandse 
trainers hier gewerkt. Het wordt tijd dat 

er weer één komt. Misschien kan Ned-
erland zich tijdens het WK weer eens als 
succesvolle voetbalnatie presenteren. 
 
10. Wat is jouw doel met de Arsenal 
Ichikawa Football School?
Ik beoog mijn spelers vrijer te maken in hun 
doen en laten. Wel met behoud van hun 
aangeboren sterke discipline en geduld. 
Een sfeer creëren waarin ze vragen durven  
stellen, durven te praten en te coachen, 
maar ook durven genieten en beseffen dat 
hun toekomst hun eigen verantwoordelijk-
heid is en niet de mijne. Ik geef ze de ‘tools’, 
zelf moeten ze er mee aan de slag. Ze laten 
ervaren dat zelf nadenken over voetbal veel 
opbrengt. Creativiteit, leiderschap en ver-
antwoordelijkheid durven nemen zijn onder-
delen waarop ze tekort schieten. Ik leg de 
nadruk op de individuele ontwikkeling, 
dan wordt mijn team vanzelf sterker. 
Als team word je geen prof, als individu 
misschien. Een mooie uitdaging in een 
collectivistische samenleving.

Wanneer keert Rob Servais  
terug naar Nederland?  
Ik zou best tussendoor een jaar naar 
Nederland willen komen om bij een mooie 
club te werken en daar mijn volgende 
trainersdiploma te halen. Maar liever nog 
wacht ik in Japan op een Nederlandse 
hoofdtrainer die ik kan assisteren, in de 
J-League of bij de Japanse voetbalbond. 
Na het WK in Brazilië loopt Zaccheroni’s 
contract af en er is straks een aantal 
Nederlandse toptrainers vrij. Wat mij betreft 
zijn ze welkom in Japan.



‘100% Incredible India’
1. Hoe bevalt het in India?
Het bevalt mij prima in India. Het is vanaf het begin een avontuur 
in dit gigantische land, zowel op voetbaltechnisch gebied als in 
het dagelijkse leven. ‘100% Incredible India’. 

2. Hoe gaat het op sportief gebied met het 
voetbal in India?
Stap voor stap gaat het de goede richting uit. De I League, de 
eredivisie van India, moet nog verder geprofessionaliseerd wor-
den. Er zijn dit jaar een aantal goede buitenlandse coaches bijge-
komen, waaronder Mike Snoei en onlangs nog Eelco Schattorie, 
die het voetbal op een hoger niveau hebben gebracht.

3. Hoe is het gesteld met de faciliteiten in India?
Daar valt nog wel veel aan te verbeteren. Er is een licentiesys-
teem waar de clubs zich de afgelopen jaren nog niet heel veel 
van hebben aangetrokken. Ik ben er sinds vorig jaar ook wat 
actiever bij betrokken om een goed beeld te krijgen van wat er 
precies aanwezig is. Dat viel op z’n zachtst gezegd niet mee.

 

 
4. Met welke Europese competitie is de competitie in 
India te vergelijken?
Ik denk dat we dicht bij het niveau van de eerste divisie zitten.

5. Wie zijn de topspelers?
De meest in het oog springende Indiase speler is Sunil Chettri, de 
aanvoerder van het nationale elftal en topscorer van de I League. 

6. Hoe verloopt de communicatie met de spelers?
Dat is eigenlijk niet zo’n probleem. De meeste spelers spreken 
en verstaan de Engelse taal redelijk. Omdat ik vanaf het begin 
werk met allemaal Indiase stafleden, die uit verschillende delen 
van India komen, ben ik er zeker van dat hetgeen je duidelijk wilt 
maken ook over komt. India heeft immers 24 officiële talen.

7. Wat is de kwaliteit van de trainers in India?
Omdat in de afgelopen jaren niet veel energie is gestoken in het 
‘upgraden’ van de trainerscursussen via AFC en de AIFF (All India 
Football Federation) is het niveau van de coaches niet echt hoog. 

Zeker in vergelijking met wat we in Nederland gewend zijn. Ik ben 
zelf actief in de opleidingen en geef dit jaar de eerste profcursus 
ooit in India. Rob Baan is zelf ook nog actief als docent voor de 
TC1 en heeft mij geassisteerd bij de profcursus.

8. Met welke mensen ga je buiten het voetbal  
veel om?
Als Rob Baan in India is, dan ga ik veel met hem om. Verder heb ik 
veel contact met Scott O’Donnel, hoofd coachopleidingen en de 
nationale academies. Maar ik spreek buiten het voetbal ook wel 
andere mensen van de bond.

9. Is de inbreng van buitenlandse coaches groot?
Zoals ik al aangaf zijn er een aantal buitenlandse coaches, het af-
gelopen seizoen vijf van de dertien clubs in totaal in de I League. Zij 
brengen in ieder geval een andere stijl en verschillende systemen in 
de competitie. Teams zijn beter georganiseerd en dat resulteerde 
het afgelopen seizoen in een zeer open competitie, die zeer span-
nend bleef tot de laatste wedstrijd.

10. Wat is jouw doel met het nationale team van India?
Het verder doorontwikkelen van de speelwijze. De kwalificatie voor 
de Asian Cup volgend jaar hebben we helaas misgelopen. Tevens 
zijn er veel nieuwe spelers in het team gekomen die veel zullen 
moeten spelen om meer ervaring op te doen. We proberen zo veel 

als mogelijk de FIFA-data daarvoor te benutten en als het kan 
tegen hoger geplaatste teams op de FIFA-ranking.

11. Wanneer keert Wim Koevermans terug naar 
Nederland?
Mijn contract is met vier maanden verlengd, omdat ik vanaf 
juli de Onder 23 ga voorbereiden op de Asian Games, die van 
19 augustus tot en met 4 oktober in Korea worden gehouden. 
Eind juni weet ik wel of mijn contract wordt verlengd voor een 
langere periode. Ik sta er zelf positief tegenover, omdat ik het 
hier prima naar mijn zin heb en graag nog langer bij de voetba-
lontwikkeling betrokken wil blijven. Ook al omdat India het WK 
Onder 17 heeft toegewezen gekregen in 2017.
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Wim Koevermans: 



Tamara Schellekens onderzoekt, in samen-
werking met de Eredivisie, Stichting Meer 
dan Voetbal, Coaches Betaald Voetbal en 
in afstemming met het KNVB Expertisecen-
trum de Voetbalvisie 2020. Vergelijkingen 
tussen achttien Betaald Voetbal Organisa-
ties met zeven buitenlandse competities 
en 28 Europese topclubs. De voetbalvisie 
2020 wordt onderzocht aan de hand van 
elf domeinen:

 1 Sportieve resultaten en succes
 2 Technisch beleid en jeugdopleiding
 3 Transferbeleid
 4 Visie, beleid en organisatie
 5 Commercie
 6 Financiën
 7 Supporters
 8 Communicatie en nieuwe media
 9 Accommodatie
 10 Cultuur
 11 Maatschappij

In de interviews zal de rol van de voetbal-
trainer als trainer en coach centraal staan. 
Wat is de invloed van de trainer op de 
voetbalorganisatie? Hoe positioneer je de 
trainer binnen de organisatie? Hoe kijken 
de coaches betaald voetbal aan tegen de 
voetbalorganisatie 2020?  Samenvattingen 

van deze interviews zullen één keer per 
drie weken worden gepubliceerd op de 
website van de CBV. Fred Rutten, trainer 
Feyenoord, bijt de spits af. Lees het uit-
gebreide Interview op de website van 
Coaches Betaald Voetbal. 

Fred Rutten: "sportief succes en 
resultaat bepalend"
"De voetbalwereld verandert. Sportief suc-
ces en de resultaten op korte termijn zijn 
nog steeds bepalend. De korte termijn is lei-
dend. Voetbal is een spel van emotie en dat 
blijft. Het product moet ook voetbal blijven: 
daar waar het gebeurt op de grasmat."

Fred Rutten over communicatie & 
nieuwe media:
"Ook de voetballer als mens in deze nieuwe 
generatie is aan verandering onderhevig. 
Door communicatie en nieuwe media (so-
cial media, whatsapp) zijn voetballers al op 
de hoogte en communiceren anders. Als 
trainer, coach en manager moet je daarop 
inspelen.”

Fred Rutten over technisch beleid:
“Ik vind dat de fysieke belastbaarheid van
de voetballers nog meer omhoog mag.
Nog meer tot het uiterste gaan om top-

sport te bedrijven. Meer trainen om beter 
te worden.” 

 “Nieuwe technologie zoals doellijntechnolo-
gie maakt het spel eerlijker. Maar tien minu-
ten eruit bij een gele kaart hoeft van mij niet 
zo nodig. Dat komt de amusementswaarde 
van het voetbal niet ten goede. Dat is ook 
voor de supporters minder leuk.” 

“Meespelen in de Champions League 
wordt voor Nederlandse clubs steeds moei-
lijker. We moeten niet de illusie hebben dat 
we structureel kunnen blijven meespelen in 
de top. Het oprichten van de BeNe liga zou 
een bijdrage leveren aan de oplossing. 

“Continue feedback geven aan spelers is 
belangrijk. Daar worden voetballers beter 
van. Videoanalyse is een middel om dit 
individueel te bespreken.” 

Fred Rutten over speelstijl:
“Mijn speelstijl is realistisch, gemeten naar 
het materiaal dat ik ter beschikking heb. Ik 
denk dat ik in het verleden meer aanvallend 
ingestelde spelers heb opgesteld dan de-
fensief ingestelde spelers. Realistisch en of-
fensief. Idealistisch is offensief met resultaat, 
realistisch is dat dit niet altijd mogelijk is.”

Spelvreugde

langer kunnen spelers mijn vrienden zijn, steeds meer hebben 
ze de leeftijd van Sven en Lesley. Ik had de vader kunnen zijn 
van al die spelers van Go Ahead Eagles. Dan kijk je er anders 
naar, daar ontkom je niet aan. Ik merk dat ik me rot erger als 
jongens van 20-25 jaar zitten te zeiken of te zeuren, als niets 
goed genoeg is en ze overal last van hebben. Ik heb daar een 
standaardzin voor: lekker belangrijk. Te koud? Te warm? Dit niet 
goed? Dat niet in orde? Al dat geklaag op social media? Het is 
een teken des tijds en ook echt wel iets van voetballers vaak.

Ik heb er wel eens over nagedacht waarom wij bij ‘Kowet’ zo’n 
mooie groep hebben. Ik denk toch dat het komt omdat er heel 
erg veel nog iets van Lyns en Messi in zich hebben. Het zijn 
geen klagers. Het is een vrolijke, leergierige groep. Jongens 
die lachen en wat van me aan willen nemen, die willen groeien. 
Spelers met wie ik het kappen en draaien van Wiel Coerver 
heerlijk kan oefenen en die oprecht blij zijn als ze daar beter van 
worden. Het is soms een beetje een stripboek-elftal. Net iets 
verder dan Dik Trom en De Kameleon, maar wel met blozende 
wangen. Mij hoor je niet klagen.

Michel Boerebach    
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Sinds kort speelt mijn zoontje Lyns in de 

F9 van Sportclub Deventer. Een keepertje 

en zeven spelers, waarvan ik laatst een 

teamfoto op Facebook heb gezet. Die 

koppies… het heeft iets ‘tijdloos’. Het is 

alsof die mannetjes zo zijn weg gewandeld 

uit boeken als Dik Trom en De Kameleon. 

Met rode wangen staan ze daar tegen de 

zon in te kijken. Drie hebben een bal bij 

zich, je ziet gewoon dat ze er voor willen 

gaan en het liefst alle drie de ballen het veld 

in willen gooien. Lekker rennen. Goaltjes 

maken. Schieten. Messi zijn. Vroeger hadden 

ze Cruijff willen zijn, later Maradona. Die 

beleving van kinderen is van alle tijden.

Ik kijk iedere week uit naar de wedstrijden van Lyns. Het mooie 
aan die mannetjes is: ze klagen niet. Ze hebben vaak niet eens 
door of het regent, of ze op echt gras of kunstgras spelen, of 
de scheidsrechter de juiste beslissingen neemt en of de coach 
de juiste opstelling heeft verzonnen. Ze zien de bal, de groene 
mat en willen rennen, dartelen, juichen. Meer niet. Zelf geniet ik 
als coach van spelers die dat het meeste hebben behouden: 
dat onbedorvene. Als ik de echte Messi zie spelen, zie ik al 
die miljoenen kleine Messi’s op de amateurvelden. Balletje 
aan de voet en dribbelen, op dat doel af. Soms krijgt hij een 
schop en dan zie je heel vaak dat hij snel de bal pakt en iets 
ongeduldigs heeft. Zo van: geen tijd te verliezen, hinderlijke 
onderbreking, maar nu graag snel verder met dat gedribbel en 
die watervlugge combinaties. Een jongen die geniet van wat hij 
doet. Iets mooiers is er niet. Ik merk dat ik, nu ik de vijftig ben 
gepasseerd, anders in het leven sta als assistent-trainer. Niet 

Tamara Schellekens
Voetbal en (wetenschappelijk) onderzoek

Hoe ziet de voetbalorganisatie er in 2020 uit? 
Er staan grote veranderingen op stapel in de internationale voetbalwereld. Grote clubs worden groter en 
kleine clubs kleiner. Dit geldt ook voor het gat tussen grote en kleine competities. Actuele ontwikkelingen 
op het gebied van Financial Fair Play, gaming en gokken, TV-inkomsten en recettes, Europese competities, 
transferbeleid- en inkomsten, accommodatie, communicatie en nieuwe media vragen om een ‘nieuwe’ 
voetbalvisie. Lange versus korte termijnbeleid, emotie en ratio regeren door elkaar. Hoe ziet de 
voetbalorganisatie er in 2020 uit? In hoeverre is geld leidend? 



@GreenFieldsTurf facebook.com/greenfieldsturf


