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De CBV kreeg destijds de kans enige 
nuance aan te brengen in het verhaal 
en te benadrukken dat er in dezen altijd 
sprake is van golfbewegingen en dat het 
aantal Nederlandse trainers/coaches, 
werkzaam op jeugdacademies 
wereldwijd, nog steeds hoog lag.

Begin juni 2015 koppen de kanalen van 
BBC en SKY:  ‘The Dutch are coming’. 
In een documentaire op TV en in een 
interview wordt er uitgebreid stil gestaan 
bij het succes van de Nederlandse 
trainers/coaches Louis van Gaal, Ronald 
Koeman en Dick Advocaat in de Premier 
League, het kampioenschap van Jimmy 
Floyd Hasselbaink met Burton en de 
verrassende benoeming van Marinus 
Dijkhuizen bij Brentford FC. De 
Nederlandse collega’s worden geprezen 
om hun kennis van het voetbalspel, de 
gehanteerde speelwijze, hun taal-
vaardigheid (met een knipoog), hun 
snelle aanpassingsvermogen en de 
ervaring in het werken met jonge spelers. 

We schrijven 27 februari 2014 als één van de grote 

Nederlandse dagbladen kopt: ‘Nederlandse trainers buiten 

beeld in het buitenland’. Collega Bert van Marwijk was net 

vertrokken bij Hamburger SV, René Meulensteen bij Fulham 

en Mario Been bij Racing Genk. Reden voor de krant om te 

concluderen dat de clubs in de grote competities totaal voorbij 

gaan aan de Nederlandse trainers/coaches en dat het aantal 

oefenmeesters en opleiders in het buitenland drastisch daalt. 

En er wordt een vergelijk gemaakt 
tussen het in Nederland veel gehanteerde 
model van de technisch directeur naast 
de trainer/coach ten opzichte van het 
Engelse model van de manager met 
de vraag of laatstgenoemd model 
langzamerhand niet achterhaald is.
In Nederland gaan wij, KNVB en zeker 
ook CBV, ons de komende tijd intensief 
bezig houden met het verder verdiepen 
en uitwerken van de speerpunten die het 
KNVB-Congres van december 2014 heeft 
opgeleverd. Voor onze vakvereniging is dit 
ook een goed moment om de structuur 
van het Nederlandse voetbal weer eens 
onder de loep te nemen. We constateren 
opnieuw en nog steeds dat er in het   
bepalende gremium van zowel de KNVB 
als de clubs (bestuur en directie) weinig 
‘voetbalopgeleide’ personen zitten.

Aan de ene kant is de KNVB trots op haar 
(voetbal-)opleidingen en de vakmensen 
die hieruit naar voren komen, aan de 
andere kant worden dezelfde personen 

THE DUTCH ARE COMING

De trainer/coach: 

bij de invulling van bepalende functies 
voortdurend overgeslagen. Dit leidt, zowel 
bij de KNVB als bij clubs, vaak tot een 
kennisvacuüm, dat men tracht 
opgevuld te krijgen door het raadplegen 
van externe ‘deskundigen’. Een slechte 
ontwikkeling vinden wij. 
Als vakvereniging nemen wij de gezond-
heid en het welzijn van onze leden heel 
serieus. De stress en de druk, die het 
hedendaagse voetbal met zich mee-
brengen, betekenen bijna dagelijks een 
aanslag op de gezondheid van de trainer/
coach. Daarom vinden wij het van belang 
jullie nog weer eens te wijzen op de 
verplichte tweejaarlijkse medische keuring.

En pratend over gezondheid en rust 
wens ik jullie mede namens het bestuur 
van Coaches Betaald Voetbal allen een 
ontspannen en zonnige zomervakantie en 
veel succes in het seizoen 2015-2016.

Gerard Marsman 
Directeur CBV
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“Het is goed zo. Na exact vijftig jaar in deze poule van jolijt is dit een mooi moment om 

afscheid te nemen. Het is mooi geweest.” Het zijn de woorden van Leo Beenhakker, die op 

woensdag 25 maart 2015 tijdens de algemene ledenvergadering in Bilderberghotel Klein 

Zwitserland in Heelsum de voorzittershamer heeft overgedragen aan Han Berger. 

Aansluitend werd de 72-jarige Beenhakker vanwege zijn verdiensten voor de CBV 

benoemd tot erevoorzitter.

“Ik zal jullie mijn presentatie van anderhalf uur over ‘ouder 
worden’ besparen.” Met die uitspraak begon Leo Beenhakker 
tijdens de ledenvergadering zijn afscheidsrede. “Ik weet nog 
goed dat ik in 1965 samen met Joop Brand als trainer ben 
begonnen op het veld van SV Epe. Vijftig jaar lang heb ik 
met passie in de voetballerij gewerkt. Ik ben vanaf het eerste 
uur betrokken geweest bij de CBV. Drie periodes heb ik de 
voorzittershamer gehanteerd.  En ik heb het altijd met veel 
plezier en graag gedaan”, zegt een zichtbaar geëmotioneerde 
Beenhakker, die verder het bestuur bedankte voor de prettige 

samenwerking en één iemand in het bijzonder in het zonnetje 
zette. “Het was mij een waar genoegen om met jullie te werken. 
Maar ik wil toch nog graag een bloemetje overhandigen 
aan Petra Balster. De stille kracht van de CBV, die achter de 
schermen ongelofelijk veel werk verricht.”

De eerste handeling die Han Berger vervolgens als kersverse 
voorzitter van de CBV mocht verrichten, was het overhandigen 
van een oorkonde aan Leo Beenhakker. Het CBV-bestuur 
benoemde de Rotterdammer namelijk tot erevoorzitter. 

Leo Beenhakker 
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Tijdens het tweede deel van de ledenvergadering in 
Bilderberghotel Klein Zwitserland nam Louis Coolen als speciale 
gastspreker de microfoon ter hand. De 63-jarige Brabantse 
oefenmeester verruilde zo’n zeven jaar geleden Nederland voor een 
baan in Siberië, met alle gevolgen van dien. “Ik ben terug en ik ben 
er trots op dat ik hier mijn verhaal mag doen”, zegt Coolen aan het 
begin van zijn gepassioneerde en boeiende verhaal. Bij aankomst 
in Siberië werd de Nederlander opgevangen door twee kleerkasten 
van bodyguards. “En gelukkig was het midden in de nacht. Want als 
ik die autotrip bij daglicht had meegemaakt, dan was ik halverwege 
omgedraaid.” Tijdens zijn verblijf in Siberië en later als hoofd 
opleiding bij het Russische Zenit in Sint-Petersburg kreeg Louis 
Coolen met verschillende dilemma’s te maken. Coolen vertelde daar 
openhartig over en deelde zijn ervaringen met zijn collega’s in de 
zaal. Hij wees hen vooral op de do’s en don’ts en strooide met tips. 
“De belangrijkste tip: zorg dat je privé de zaken goed afweegt voor je 
zo’n stap zet.” En daarnaast hamerde de coach uit Nuenen op een 
goede voorbereiding en het opstellen van een goed plan. Hij sloot 
dan ook af met de woorden: “Wie zich vergeet voor te bereiden, 
die bereidt zich voor om vergeten te worden.”   

“Leo is al vele jaren een boegbeeld en een cultuurdrager 
van het Nederlandse voetbal. En naast lid van verdienste en 
ambassadeur is hij nu ook terecht erevoorzitter van de CBV”, 
aldus Berger, die op zijn beurt de aanwezigen bedankte voor 
het vertrouwen. Er had immers niemand bezwaar tegen 
zijn aanstelling als nieuwe voorzitter. Het bleef tijdens de 
ledenvergadering echter niet bij die ene bestuurswisseling, want 
er werd tevens kenbaar gemaakt dat het bestuur op zoek is naar 
een vervanger voor Pieter Huistra, die tegenwoordig in Indonesië 
werkzaam is. En daarnaast nam Rini de Groot na twaalf jaar 
afscheid. Hij fungeerde van 2003 tot 2008 als officemanager 
en was de afgelopen jaren actief als bestuurslid commerciële 
zaken. Als blijk van waardering werd De Groot benoemd tot lid 
van verdienste. Kort daarna ging de vergadering akkoord met 
Ton Caanen als opvolger van De Groot. De 49-jarige Caanen was 
tijdens de ledenvergadering nog actief als coach van topklasser De 
Treffers, maar twee weken later zat hij in het vliegtuig naar Cyprus 
om daar hoofdcoach te worden van topclub Apollon Limassol.
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Na zes jaar Australië ben ik terug in Nederland. Samen met mijn vrouw heb ik in Sydney 

een fantastische tijd gehad, maar aan alle goede dingen komt een eind. Wij hebben 

zelfs op het punt gestaan er definitief te blijven, maar door onze sterke band met familie 

en vrienden is de keuze uiteindelijk toch op Nederland gevallen. Gelukkig kom ik in mijn 

functie als bestuurslid technische zaken van Sydney FC nog minstens twee keer per 

jaar in Australië, dus eigenlijk is er nu sprake van het ‘ideale plaatje’.

‘Genoeg uitdagingen’

Terug in Nederland en eigenlijk niet meer zo op zoek naar 
een vaste functie bij een club of bond, ben ik samen met 
mijn goede vriend en collega Gertjan Steendam gestart met 
een voetbaladviesbureau. We hadden dit concept al jaren 
op de plank liggen, maar nu was de tijd er dan eindelijk rijp 
voor. Eigenlijk komt het er op neer dat wij clubs en bonden 
in binnen- en buitenland op interim basis adviseren op 
technisch, strategisch en organisatorisch gebied, waarbij 
Gertjan zijn expertise als organisatie adviseur inbrengt en ik 
mijn voetbal technische expertise.

Al snel na mijn terugkeer liep ik ook Gerard Marsman tegen 
het lijf. Hij vroeg mij of ik misschien ook weer wat wilde gaan 
doen voor de CBV. ‘Wat’ bleek vervolgens het voorzitterschap 
te zijn, omdat Leo Beenhakker had aangegeven dat 
hij het genoeg vond na drie verschillende periodes de 
voorzittershamer te hebben vastgehouden. Ik vond het een 
eervol verzoek, maar alvorens ja te zeggen heb ik eerst 
zorgvuldig overwogen of ik deze belangrijke rol de tijd en 
aandacht zou kunnen geven die het vereist. Want dat de CBV 
een zeer belangrijke rol te vertolken heeft in het hedendaagse 
dynamische en hectische voetballandschap is overduidelijk. 
Ik heb daar na mijn benoeming in de media een aantal dingen 
over gezegd die ik nog eens nader wil toelichten.

Ten eerste heb ik gezegd dat het trainersvak steeds moeilijker 
wordt. Zelden krijgt een trainer nog de tijd om gedurende een 

aantal jaren aan een elftal te bouwen. Meestal krijg je als trainer 
hooguit een paar maanden om een succesvol team neer te zetten 
dat voldoet aan de - vaak te hoge - verwachtingen. Als dit niet 
meteen lukt, ontstaat er doorgaans al snel een probleem voor 
de coach. De overspannen spelersmarkt, waarbij selecties zelfs 
tijdens het seizoen nog regelmatig substantieel wijzigen, speelt 
mijns inziens hierbij ook een grote rol. Eigenlijk zijn veel coaches 
non-stop bezig met crisismanagement. En komt er een positie 
vrij, dan zijn er steeds meer gegadigden. Wij kregen bij Sydney FC 
vorig jaar meer dan honderd sollicitaties van over de hele wereld 
toen wij een nieuwe trainer zochten. De rol van de CBV om 
haar leden te ondersteunen op gebieden als werkgelegenheid; 
juridische zaken; contractbegeleiding; etcetera wordt daarmee 
ook steeds belangrijker.

Ten tweede heb ik gezegd dat het nu echt eens hoog tijd wordt 
dat de CBV formeel meer invloed krijgt op het niveau waar in het 
Nederlandse betaalde voetbal de beslissingen worden genomen. 
De CBV staat binnen het Nederlandse voetbalbestel - terecht 
- hoog in aanzien. In alle technische werkgroepen en platforms 
praat de CBV mee en heeft ook altijd een goed onderbouwde 
mening, waarbij voor ons natuurlijk altijd het voetbal technische 
belang voorop staat. Op het niveau waarop de uiteindelijke 
beslissingen worden genomen - zoals de algemene vergadering 
betaald voetbal - heeft de CBV echter geen stemrecht, dit in 
tegenstelling tot de spelers. Zolang de CBV bestaat is er getracht 
hier verandering in te brengen, echter zonder resultaat. Dit is dan 
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CBV-voorzitter Han Berger

ook een zeer gecompliceerde kwestie, 
waarvoor de statuten en reglementen 
van de KNVB aangepast zouden 
moeten worden. De essentie van het 
verhaal is eigenlijk dit: in de algemene 
vergadering betaald voetbal hebben de 
clubs stemrecht via hun bestuurders. 
Die zouden daar dan, bij technische 
aangelegenheden, de standpunten 
van hun trainers/technisch directeuren 
moeten inbrengen en verdedigen, maar 
helaas is dat vaak niet het geval. De 
financieel/economische belangen winnen 
het dan vaak van de voetbal technische. 
De CBV houdt dit punt de komende tijd 
hoog op de agenda en blijft naar wegen 
zoeken om meer formele invloed te 
verkrijgen.

Bij zijn afscheid heeft Leo Beenhakker 
nog eens benadrukt dat de CBV geen 
duimbreed toe moet geven wat betreft 
haar beleid inzake onbevoegd trainen en 
stroman constructies. Het CBV-bestuur 
en de directeur zijn het hier volmondig 
mee eens en dit zal dus ook een 

beleidsspeerpunt blijven. Het verbaast 
mij trouwens dat dit fenomeen toch weer 
de kop opsteekt in Nederland. Ik dacht 
dat dit inmiddels wel was uitgebannen 
en volgens mij behoeft dit punt ook 
geen verdere toelichting. Trainer/coach 
op professioneel niveau is een moeilijk 
beroep met grote verantwoordelijkheden 
waarvoor je, net als voor iedere andere 
topfunctie, gekwalificeerd dient te zijn.
 
Tenslotte een laatste punt dat wat mij 
betreft hoog op de CBV prioriteitenlijst 
moet staan. Weliswaar van afstand, 
maar daarom niet met minder interesse, 
heb ik de recente discussies gevold 
over de toekomst van het Nederlandse 
voetbal. Decennia lang heeft Nederland 
een toonaangevende rol vervuld op 
mondiaal niveau door een specifieke 
aanpak en filosofie die zich duidelijk 
van alle andere onderscheidde. De 
‘Nederlandse School’ oogstte veel 
bewondering en werd zelfs een 
‘exportproduct’. Lange tijd behielden 
we een voorsprong op veel grotere 

voetballanden door innovatief en 
creatief te zijn, maar het lijkt er steeds 
meer op dat dit niet langer het geval 
is. Tijd dus voor evaluatie, analyse en 
reflectie. De KNVB nam het voortouw 
met het organiseren van het congres 
over de toekomst van het Nederlandse 
voetbal. Een goed initiatief naar mijn 
mening, alhoewel ik hierover ook andere 
meningen heb gehoord. Logischerwijs 
waren de aanwezigen bij dat congres 
vrijwel allemaal CBV-leden! En daarom 
kwam bij mij de gedachte op dat de 
CBV een voortrekkersrol zou moeten 
vervullen bij de discussie over de 
toekomst van het Nederlandse voetbal. 
Dus geen genoegen nemen met mee 
mogen praten, maar het initiatief nemen 
bij het zoeken naar en het aandragen 
van oplossingen. Wat mij betreft is dit 
speerpunt nummer vier, waarvoor ik me 
in ieder geval sterk ga maken. Genoeg 
uitdagingen dus, ik heb er zin in.

Han Berger
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“Wij hebben als Eredivisie CV geen rechtstreekse lijn met coaches, maar komen 
de CBV wel in veel verbanden tegen. Bijvoorbeeld bij het technisch platform van 
de KNVB, waarin ook de CBV met de directeur en een tweetal bestuursleden is 
vertegenwoordigd”, vertelt de 48-jarige Jacco Swart, die nu twee jaar de rol van 
directeur vervult bij de branchevereniging die opkomt voor de rechten, belangen en de 
positie van de achttien eredivisieclubs. De Eredivisie CV wil namens de clubs zoveel 
mogelijk Nederlanders verbinden met de Eredivisie. Op sportief vlak is het doel een 
hoogwaardige en aantrekkelijke competitie te hebben én te houden in Nederland. 
“Onze rol is onderverdeeld in vier domeinen. Het eerste domein is ‘fan marketing’, 
volle stadions, veel sfeer en beleving en genieten van een spannende en aantrekkelijke 
competitie. Dus staat bij ons de beleving van fans hoog in het vaandel.” Het tweede 
domein van de Eredivisie CV is ‘business development’. “Wij zoeken altijd naar 
groeimogelijkheden en kijken naar kansen om nieuwe inkomsten te genereren. Voor de 
Eredivisie als geheel of clubs individueel.”    

09

“De achttien hoofdtrainers zijn blikvangers van de Eredivisie. 

Zij bepalen mede de beeldvorming over voetbal op meerdere 

vlakken: professionaliteit, uitstraling, sociaal maatschappelijk 

karakter en emotie. In mijn optiek zijn de trainers bepalende 

factoren, woordvoerders in beeld en gedrag. Veel meer dan 

de bestuurders van clubs.” Aan het woord is Jacco Swart, 

directeur Eredivisie CV.

Jacco Swart

‘Trainers zijn 
blikvangers 

van de 
Eredivisie’

Door een verleden als algemeen directeur 
bij De Graafschap, Go Ahead Eagles 
en NEC weet Swart prima wat zich 
alleemaal afspeelt binnen een BVO. Die 
ervaring komt hem uitstekend van pas 
bij domein drie: ‘een sterke Eredivisie’. 
“Het is belangrijk om de positionering en 
het imago van de Eredivisie regelmatig 
goed tegen het licht te houden. En 
daarbij betrekken wij natuurlijk de clubs, 
want gezamenlijk bepalen we hoe we de 
Eredivisie willen uitdragen”, aldus Swart, 
die het vierde en tevens laatste domein 
betitelt als ‘kennis verzamelen, vergroten 
en delen’. “Hiervoor is onder meer een 
platform met de technisch directeuren 
van de achttien eredivisieclubs in het 
leven geroepen. De onderwerpen die 
tijdens deze bijeenkomsten voorbij 
komen lopen zeer uiteen. Dat gaat van de 
ontwikkeling van kunstgras en de kwaliteit 
van het voetbal, tot de voetbalpiramide en 
de uitstroom van jonge talenten.” 

De sterkste Nederlandse 
voetbalcompetitie heeft de afgelopen 
jaren steeds weer bewezen geweldige 
spelers op te leiden en te ontwikkelen. 
Volgens de directeur van de Eredivisie 
CV is dat geen toeval. “Ik denk dat wij 
nog altijd voorop lopen als het gaat om 
ondernemingsgeest en vernieuwing.  Het 
opleiden en ontwikkelen van spelers is 
hier een resultante van. Wij zijn vorig 
jaar met Oranje niet voor niets derde 
geworden op het WK. En dat met een 
team waarvan de helft destijds speelde 
voor een eredivisieclub. Dat geeft aan 
dat er hier nog altijd op een hoog niveau 
wordt gevoetbald”, stelt Jacco Swart. Hij 
ziet de Eredivisie dan ook zeker niet als 
een Mickey Mouse-competitie. “Wij laten 
de beeldvorming nu teveel over aan de 
media, of liever gezegd een deel daarvan, 

08
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en die bekritiseren de kwaliteit van het 
Nederlandse voetbal met regelmaat. En 
dat gaat niet altijd even fair. Maar ook 
mensen werkzaam in de bedrijfstak zijn 
in mijn ogen soms onterecht negatief. 
Je kunt meegaan in het Mickey Mouse-
verhaal of juist benoemen dat de 
Eredivisie fungeert als het voorportaal 
van de Europese topcompetities. Dat is 
een compleet andere benaderingswijze, 
maar zeker niet minder waar.” De 
sportbestuurder wijst een kreet als ‘de 
competitie stelt helemaal niets meer voor’ 
dan ook graag door naar het rijk der 
fabelen. “Hoezo niets? Elke wedstrijd is 
onvoorspelbaar. Er wordt in Nederland 
veel gescoord. En de grote hoeveelheid 
jonge, getalenteerde spelers maakt het 
bovendien boeiend en interessant. Het 
is bovendien een minachting van de zes 
miljoen supporters die ieder jaar naar de 
Eredivisie-stadions gaan.”

Een voorbeeld van een exceptioneel 
talent dat zich via de Eredivisie in de kijker 
heeft gespeeld bij een Europese topclub 
is natuurlijk Memphis Depay, die komend 
seizoen uitkomt voor Manchester United. 
“Depay heeft bij PSV toch eerst in meer 
dan drie seizoenen bijna 125 wedstrijden 
ervaring opgedaan. En ik geloof dat hij 
daar nu zowel sportief als financieel profijt 
van heeft. Hetzelfde verhaal gaat op voor 
spelers als Siem de Jong, Daley Blind, 
Luis Suárez of Graziano Pellè.” Voor de 
algemene ontwikkeling van een speler 
vindt Swart het verstandig dat spelers 
pas met veel Eredivisiewedstrijden in de 
benen naar het buitenland verkassen. 
“Het is ook aan de coaches om spelers 
daarvan te overtuigen. De mening van 
een hoofdcoach heeft immers behoorlijk 
wat impact op een voetballer.” Daarnaast 
weet de directeur van de Eredivisie CV 
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dat de carrière van een speler snel kan 
kantelen. “Bijvoorbeeld een speler als 
Jürgen Locadia werd na twee ballen in de 
kruising volop geprezen, maar inmiddels 
wordt hij door sommigen alweer bijna 
afgeschreven. Ongelofelijk, want je moet 
niet vergeten dat Klaas-Jan Huntelaar 
op vergelijkbare leeftijd nog bij AGOVV 
speelde. Het is een wereld van uitersten 
en dat is ook voor deze jonge spelers 
belangrijk om mee te leren omgaan.”

Het zijn echter niet alleen de voetballers 
die via de Eredivisie de stap naar het 
buitenland maken. “Al jaren zijn onze 
trainers een belangrijk promotie- en 
exportproduct voor het Nederlands 
voetbal. Dat vind ik een fantastische 
prestatie van het trainersgilde. En je ziet 
niet alleen Nederlandse coaches in de 
grootste competities, maar ze vervullen 
ook minder in het oog springende 
functies. Vaak in de opleidingssfeer, 
bijvoorbeeld om structuur aan te brengen 
binnen een organisatie. De coaches staan 
midden in het internationale topvoetbal 
en daar mogen we trots op zijn”, stelt 
Swart, die hoopt dat de generatie met 
grote roergangers als Louis van Gaal, 
Leo Beenhakker, Guus Hiddink en Dick 
Advocaat in de nabije toekomst haar 
kennis en ervaring wil overdragen aan 
de volgende generatie. “En dan doel ik 
niet zozeer op trainers als Frank de Boer 
en Phillip Cocu, maar ook op de trainer 
van NEC C1 en de hoofdtrainer van FC 
Oss.” Swart ziet het al helemaal voor zich. 
“Ik denk dat deze hoog aangeschreven 
trainers over vijf jaar niet meer actief zijn 
en ik ben er van overtuigd dat zij dan in 
de vorm van bijvoorbeeld masterclasses 
bereid zijn hun kennis over te dragen. 
Van Gaal en De Boer die samen een 
masterclass verzorgen, geweldig! Het 

zou doodzonde zijn als deze schat aan 
ervaring verloren gaat, dus voor de CBV 
absoluut een poging waard om dit te 
bewerkstelligen.”

Tot slot gaat Swart nog graag in op 
de discussie omtrent de toenemende 
invloed van de media in de voetballerij. 
“We moeten de media niet als vijand 
beschouwen, maar er juist een relatie 
mee opbouwen. Wij hebben namelijk 
uiteindelijk een gezamenlijk belang, 
dus daar moet een betere modus 
in te vinden zijn”, zegt Jacco Swart, 
die het veelbesproken en populaire 
praatprogramma VI bewondert en 
bekritiseert tegelijk. “Ik vind het knap 
dat zij met dit relatief eenvoudige format 
tot een succesvol business-model zijn 
gekomen. Daar heb ik bewondering voor. 
Maar inhoudelijk kan ik het programma 
niet serieus nemen. Ik stoor mij aan 
het feit dat de mening van de mensen 
aan tafel regelmatig in no-time 180 
graden draait. Daarnaast vind ik het een 
schijnvertoning dat zij alles weglachen 
met de kreet ‘wij roepen ook maar wat’.” 
Schijnvertoning of niet, de directeur van 
de Eredivisie CV weet ook dat VI in zekere 
zin bijdraagt aan de populariteit van de 
competitie. “We moeten ons zorgen gaan 
maken als VI besluit om géén aandacht 
meer te schenken aan de Eredivisie. 
Maar gelukkig is de Eredivisie nog altijd 
de competitie die iedereen aangaat en 
dat weten ze ook bij VI als geen ander. 
De aantrekkingskracht is ongekend. Er is 
geen ander onderwerp waar op maandag 
aan de koffietafel meer over wordt 
gesproken. Dat is de kracht van voetbal 
en van de eredivisieclubs.” 
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“Ons geheim? Ik weet niet of er een geheim is”, stelt Damien 
Hertog, hoofd opleiding Feyenoord Academy. “Het succes wordt 
veroorzaakt door het totaalpakket dat wij talenten aanbieden. 
Wij stellen onszelf regelmatig een aantal dezelfde vragen. Wie 
zijn wij? Wat vinden wij belangrijk? Wat kan beter? En daar 
blijven wij continue aan werken. Daarnaast hebben wij een 
duidelijke visie, waarin wij streven naar de beste wijze om spelers 
te ontwikkelen”, aldus de 40-jarige Rotterdammer, die tevens 
benadrukt dat de cultuur van de club zeer waardevol is. “Dat is 
niet tastbaar, dat kun je niet op papier zetten. Maar de manier 
waarop er binnen Feyenoord met elkaar wordt omgegaan, 
dat wil je wel graag borgen.” Voor alle Feyenoorders staat 
Varkenoord, de thuisbasis van de Feyenoord-jeugd, bekend 
als een warm nest. Op het sportpark naast De Kuip gaan de 
trainers, spelers en vrijwilligers als één hechte familie met elkaar 
om. “De omgangsvormen zijn hier normaal. Als een jeugdspeler 
een hulpvraag heeft, dan moeten er geen drempels zijn. Dus 
iedereen is heel benaderbaar”, vertelt Hertog, die in zijn eigen 
jeugd voetbalde bij Feyenoord. Als senior droeg hij echter het 

vaakst het shirt van het Rotterdamse Excelsior, waar hij in 2008 
zijn voetballoopbaan afsloot.

“Nadat we in 2006 met Excelsior kampioen waren geworden 
brak ik in een oefenduel mijn kuitbeen. Vervolgens moest ik 
twee jaar revalideren, maar het lukte mij niet om op niveau 
terug te komen.” Hertog werd in die periode door Wouter 
Gudde benaderd om samen met hem jeugdtrainer te worden 
bij Exceslior Maassluis. “Die uitdaging ben ik aangegaan en 
het mooie was dat ik het al snel hartstikke leuk vond. Het 
voelde totaal niet als een opgave. Dus dat zeg ik nu ook vaak 
tegen andere oud-spelers: je moet het ervaren om te voelen 
of het je energie geeft.” Na een aantal trainerscursussen, de 
C1 van Excelsior Maassluis en een stage bij Sparta A1 werd 
de voormalig speler van onder meer RBC en De Graafschap 
hoofdtrainer van Excelsior Maassluis. Lang stond hij daar niet aan 
het roer, want doordat Jean-Paul van Gastel in 2011 assistent 
werd van Ronald Koeman kwam er een stoeltje vrij bij de A1 
van Feyenoord. “Ik weet nog goed dat ik voor die functie werd 
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‘We zijn uit ons jasje gegroeid’
Damien Hertog:

Wat hebben Stefan de Vrij, Bruno Martins 

Indi, Daryl Janmaat, Terence Kongolo, 

Jonathan de Guzman, Jordy Clasie, 

Leroy Fer, Georginio Wijnaldum en Robin 

van Persie met elkaar gemeen? Ze maakten 

allemaal deel uit van de WK-selectie van 

Oranje in 2014 en kennen bovendien alle 

negen een verleden in de jeugdopleiding 

van Feyenoord. Niet voor niets ging vijf 

keer op rij (2010 tot en met 2014) de Rinus 

Michels Award voor de beste opleiding naar 

Rotterdam. Wat is eigenlijk het geheim?
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benaderd. Dat was drie dagen voor de start van mijn tweede 
seizoen in Maassluis, dus het was moeilijk en apart om daar 
afscheid te moeten nemen. Maar de jongens gunden het mij 
van harte”, blikt Hertog terug. Met Feyenoord A1 kende de 
oefenmeester twee fantastische jaren. “Uit die lichting zijn 
veel spelers doorgestroomd naar het eerste en daar gaat het 
uiteindelijk om.”

Als trainer van A1 hield Damien Hertog zich totaal niet met een 
andere functie binnen Feyenoord bezig. Totdat hoofd opleiding 
Stanley Brard in 2013 plots naar Azerbeidzjan vertrok en de 
clubleiding bij Hertog uitkwam om Brard op te volgen. “Dat 
overviel mij een beetje”, zegt de Rotterdammer, voor wie er 
sindsdien veel is veranderd. “Deze functie is heel anders. Maar 
als je het romantiseert, dan kan ik nu zeggen dat ik enorm veel 
spelers onder mijn hoede heb. Al is de band met de spelers 
wel minder intens. Ik heb immers geen dagelijks contact met 
alle spelers. Nu ben ik er vooral voor de trainers en dat is 
ook bijzonder leuk.” Op Varkenoord is Hertog druk met het 
coachen, ontwikkelen en inspireren van de jeugdcoaches bij 
Feyenoord. “Wij sparren heel veel met elkaar en daar waar 
nodig ondersteun ik de coaches. Maar net als bij spelers heeft 
de één wat meer behoefte aan coaching dan de ander.” Iets 
waar de 40-jarige hoofd opleiding in ieder geval veel op hamert 
is empathie. “Het is belangrijk om te weten wat er bij die 
jongens allemaal speelt. Het kan soms heel verklaarbaar zijn 
waarom iemand niet lekker in zijn vel zit en daar moet iedereen 
binnen de organisatie wel naar handelen. Dat vind ik belangrijk, 
want het blijven kinderen.” Het is echter niet zo dat Hertog 
constant op de lip van de jeugdtrainers zit. “Ik heb er geen 
moeite mee om te delegeren en taken aan andere mensen 
over te laten. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden 
en daar hoef je niemand op te wijzen. Alle mensen die hier 
werken zijn enorm betrokken en steken al hun uren in de club. 
Van kameraadschap is absoluut sprake.”

Datzelfde verhaal is volgens Hertog van toepassing op de 
spelers binnen de Rotterdamse jeugdopleiding. “Als hier een 
stage-speler binnenkomt, dan wordt hij heel gemoedelijk 
ontvangen door onze spelers. Hij wordt totaal niet gezien 
als een concurrent, maar meteen in de ‘familie’ opgenomen. 
Zo’n proces stuur je niet, dat gaat vanzelf.” Volgens Hertog 

is het typerend 
voor Feyenoord. 
“Onze spelers 
beschikken 
allemaal over 
de nodige 
creativiteit en 
over voetbalinzicht. 
Dat talent combineren zij vaak met hun intrinsieke motivatie. 
Uiteraard heeft elke speler duidelijke ontwikkelpunten, maar 
daarnaast wordt er iedere dag gewoon keihard getraind. De 
trainingsintensiteit is geweldig. Die jongens zijn bereid om met en 
voor elkaar te strijden. De wil om te winnen is gigantisch groot en 
opgeven doen ze nooit.”

Met de mentaliteit zit het bij de Feyenoord-opleiding dus 
wel goed, maar om de kwaliteit van de opleiding te blijven 
waarborgen is er volgens Damien Hertog wel dringend behoefte 
aan betere faciliteiten. “Om een betere opleiding te worden is dat 
zeker noodzakelijk. De wens is er ook al langer, maar de witte 
rook blijft uit. We lopen tegen praktische problemen aan. Dat gaat 
van een tekort aan velden tot aan een gebrek aan spreek- en 
studieruimtes. We zijn op Varkenoord gewoonweg uit ons jasje 
gegroeid”, stelt de hoofd opleiding, die er tegelijkertijd voor waakt 
dat de huidige ambiance gewaarborgd blijft. “Het gaat niet om 
luxe of om spelers te ‘pamperen’, maar inmiddels lopen wij qua 
faciliteiten gewoon achter op andere BVO’s in Nederland. Ik ben 
er echt van overtuigd dat wij met nieuwe faciliteiten beter kunnen 
werken en nog beter in staat zijn om spelers te ontwikkelen.” 
Met een nieuw onderkomen en het huidige beleid van de 
Rotterdamse club verwacht Hertog tevens dat hij de jeugdspelers 
langer binnen boord kan houden. “Waarom zouden ze op jonge 
leeftijd al naar een club als Manchester City gaan? Naar mijn 
mening zitten ze hier het beste, omdat het perspectief gewoon 
vele malen beter is. Als jonge talentvolle speler weet je dat je 
hier bij Feyenoord eerder een kans in het eerste elftal krijgt, dan 
bijvoorbeeld bij een topclub in Engeland. Daarnaast is de binding 
met de supporters natuurlijk speciaal, want veruit de meeste 
spelers bij ons in de Feyenoord Academy komen uit Rotterdam 
en omstreken. Dat geeft een extra binding. Uiteraard sluiten wij 
onze ogen niet voor zeer talentvolle spelers van buiten de regio, 
maar volgens ons loopt hier genoeg talent rond.” 
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De clubleiding van PSV presenteerde Phillip Cocu in mei 2013 
als de opvolger van Dick Advocaat. De geboren Eindhovenaar 
zette zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen. 
“Ik heb stapsgewijs mijn weg gevonden in het trainersvak. Wat 
dat betreft zijn er misschien enige parallellen met mijn loopbaan 
als speler. Ik wil niet ergens te snel instappen. Je bent nooit te 
oud om te leren”, zei Cocu destijds tijdens de persconferentie. 

De 101-voudig international maakte bewust de keuze om eerst 
de A1 te trainen. Vooral om te kijken wat er in de jeugdopleiding 
rondliep, maar ook omdat hij het belangrijk vond eerst een groep 
te leiden. Bij PSV A1 maakte Cocu onder meer kennis met Jorrit 
Hendrix, Menno Koch, Rai Vloet en Zakaria Bakkali, die aan 

‘Je bent zo goed als je laatste wedstrijd’ is een veel gebruikt gezegde in de voetballerij. Daar 

weet Phillip Cocu alles van. Als speler van onder meer AZ, Vitesse, PSV en Barcelona had hij 

het gezegde ongetwijfeld al wel eens gehoord. Maar in de afgelopen twee jaar als hoofdcoach 

vermoedelijk vele malen vaker. “Het waren twee seizoenen van extreme uitersten”, vertelt de 

44-jarige oefenmeester, die met PSV terug kan kijken op een mooi seizoen. Een seizoen dat 

werd bekroond met de landstitel, waar in Eindhoven lang naar was gehunkerd.

het begin van het seizoen 2013-2014 misschien wel symbool 
stonden voor het nieuwe verfrissende PSV. 

“Wij speelden de eerste vijf of zes wedstrijden van dat 
seizoen sprankelend voetbal”, blikt Cocu terug. “Het 
verwachtingspatroon ging meteen omhoog, maar in mijn ogen 
was het winnen van de landstitel in het eerste jaar niet realistisch. 
Wij waren bij PSV immers net begonnen aan een lange termijn 
traject, met een duidelijke visie. Wij hadden een bijna compleet 
nieuw elftal met heel veel jonge spelers, dus die nieuwe lijn 
had even tijd nodig”, vertelt de sympathieke hoofdtrainer, die 
wel rekening had gehouden met een terugval. “Klopt, dat is 
logisch als je een groot aantal jonge spelers inpast. Al is de dip 
uiteindelijk wel te groot geweest. Wij kregen vroeg in het seizoen 
te maken met tegenslag, waardoor het een stuk moeilijker werd. 
En daar wisten de meer ervaren spelers beter mee om te gaan 
dan de jonge talenten.” Spelers als Jeffrey Bruma, Karim Rekik, 

Door Rob Heethaar

‘Landstitel in het eerste 
jaar niet realistisch’ 

‘Twee seizoenen van 
extreme uitersten’
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Phillip Cocu: 
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Jetro Willems, Adam Maher, Jürgen Locadia en Zakaria Bakkali 
wisten het hoge niveau niet vast te houden, waardoor PSV een 
roerig seizoen doormaakte. De ploeg van Cocu zakte menigmaal 
door de ondergrens, maar de clubleiding bleef achter de 
hoofdcoach staan. “Wij zijn vast blijven houden aan onze koers 
en ondanks de druk en meningen van buitenaf bleven bij PSV de 
rijen gesloten. Wat ik overigens ook logisch vind als je samen een 
strategie uitzet.”

Doorstroming jeugd
In zijn eerste volledige jaar als hoofdcoach kreeg Phillip Cocu met 
totaal andere druk te maken, dan in zijn loopbaan als voetballer. 
“Druk voel je altijd wel, maar mijn positie is nu compleet anders. 
En ondanks de tegenvallende resultaten vind ik wel dat wij in het 
seizoen 2013-2014 aardig wat stappen hebben gezet”, stelt de 
voormalig middenvelder, die binnen de Eindhovense club enorm 
inzet op de doorstroming van meer talent naar de hoofdmacht. 
“Binnen de opleiding moest het geloof groeien dat die stap ook 
echt te maken is, want dat percentage moet op termijn omhoog. 

Mede daarom hebben we enkele oud-spelers teruggehaald, 
zodat zij hun ervaringen op de jonge spelers kunnen 
overbrengen.” Cocu was en is nog altijd erg betrokken bij dat 
proces. “Het fysieke aspect wordt in het internationale voetbal 
steeds belangrijker en ik denk daadwerkelijk dat we op dat vlak 
de grootste progressie hebben geboekt. Wij werken daarvoor 
nauw samen met de inspanningsfysiologen Luc van Agt en 
Egid Kiesouw. Het geraamte staat er, het is nu een kwestie van 
perfectioneren”, aldus 44-jarige oefenmeester, die van mening 
is dat PSV in eigen land altijd voorop moet lopen in het voetbal. 
“Er worden hier binnen de opleiding per seizoen meerdere pilots 
gedraaid en vaak hebben die pilots raakvlakken met het fysieke 
aspect. Maar het gaat verder dan dat. Op andere vlakken zoals 
mentale ontwikkeling, data en metingen en bijvoorbeeld analyses 
proberen we eveneens te innoveren. Dat heeft ons veel verder 
gebracht.”

“Investeren in jeugd is voor een club niet de makkelijkste en 
zeker niet de kortste weg. Wij willen het maximale uit de vele 
talenten halen die we bij PSV hebben rondlopen. De financiële 
mogelijkheden en de concurrentiepositie van de meeste 
Nederlandse clubs ten opzichte van de clubs in de grotere 
Europese competities is er niet beter op geworden. Het wordt dus 
steeds belangrijker om zelf topspelers op te leiden. Wij hebben 
er nu heel veel energie in gestoken. En op dit niveau eisen wij 
ook gewoon veel van die jonge spelers, dus dat leerproces gaat 
met vallen en opstaan. Bovendien is elke speler weer anders. De 
één stoot wat vaker zijn neus en sommigen halen het uiteindelijk 
zelfs helemaal niet. Maar als ik hier rondkijk, dan vind ik dat wij 
heel veel talent in huis hebben”, vertelt Cocu met gepaste trots. 
Vanzelfsprekend is dat volgens de PSV-trainer allerminst, want 
hij betitelt het bewegingspatroon van de jeugd van tegenwoordig 
als verontrustend. “Het aantal uren dat er door jongeren wordt 
gevoetbald is in vergelijking met mijn tijd flink teruggelopen. Maar 
dat geldt voor elke bewegingsvorm. Waar zie je kinderen nog in 
bomen klimmen? Dat is echt iets waar we in Nederland goed naar 
moeten kijken. Talent loopt er wel, maar zit meer binnen. En dat is 
niet zo gek ook, want op veel schoolpleinen staan tegenwoordig 
grote borden met daarop de tekst ‘verboden te voetballen’. 
Dat is toch bezopen!” Cocu weet als geen ander wat er nodig 
is om de top te halen en benutte vroeger elk vrij uurtje om te 
voetballen. “Uiteindelijk draait het om uren maken. Natuurlijk is 
een profcarrière niet voor iedereen weggelegd, maar de basis 
moet wel goed zijn om de absolute top te halen.”

‘Voetbalverbod op 
schoolpleinen is 
bezopen’
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De Jong, Guardado en Isimat
De grootste exponent uit de jeugdopleiding van PSV in het 
tijdperk Phillip Cocu is zonder twijfel Memphis Depay. Maar ook 
de jongelingen Jorrit Hendrix en Jürgen Locadia wisten een vaste 
plek in de selectie te bemachtigen. Voor de club was het met 
name prettig dat Depay na zijn succesvolle WK de club trouw 
bleef, zodat er verder kon worden gebouwd aan het team. “We 
hebben goed gekeken wat we nodig hadden en besloten toen 
om Luuk de Jong te halen. Niet zozeer omdat Locadia het niet 
goed deed, maar Luuk is toch meer een aanspeelpunt. Daarnaast 
beschikt hij over internationale ervaring en hij was met FC Twente 
al eens kampioen geworden, dus hij wist hoe dat voelde.” Als 
vervanger voor Ji-Sung Park toverde PSV de Mexicaan Andrés 
Guardado uit de hoge hoed. Een gouden greep, want de 
middenvelder groeide uit tot een belangrijke schakel in het team 
van Cocu en zijn technische staf. Zowel het Algemeen Dagblad 
als Voetbal International riep Guardado zelfs uit tot beste speler 
van de eredivisie. En als derde versterking werd verdediger 
Nicolas Isimat-Mirin van AS Monaco naar Eindhoven gehaald. 
“Isimat heeft niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamer 
een belangrijke rol vervuld. Daarnaast maakte hij elke wedstrijd 
veel positieve energie los bij het publiek.”
Met de drie genoemde versterkingen en zonder spelers als Tim 
Matavz, Bryan Ruiz en Ji-Sung Park draaide PSV een sterk en 
bovendien constanter seizoen, waarin ook nog eens - met een 

recordaantal van 29 overwinningen - de felbegeerde landstitel 
werd veroverd. Tot grote vreugde van Cocu, die gedurende het 
seizoen niets dan lof kreeg voor zijn werkzaamheden. En dat 
terwijl hij een jaar eerder zwaar onder vuur lag en een gebrek 
aan kwaliteiten werd verweten. “In de voetballerij moet je tegen 
kritiek kunnen. De vele media-aandacht vind ik prima, voetbal 
is de grootste sport. En iedereen mag ergens een mening over 
hebben. Ik heb er echter wel moeite mee als er structureel bij 
iemand schade wordt aangebracht”, zegt de hoofdcoach. Verder 
ziet Cocu het winnen van de schaal niet alleen als zijn verdienste. 
“De complete staf heeft er keihard voor gewerkt. Wij hebben 
als een eenheid gefunctioneerd en een grote stap voorwaarts 
gezet”, aldus de ‘teamplayer’, die als voetballer niet anders in 
elkaar stak. Bij onder meer PSV, Barcelona en het Nederlands 
elftal zette hij met zijn tactisch inzicht al de lijnen uit. Desondanks 
had hij destijds niet de ambitie ooit trainer te worden. “Totaal 
niet, dat is pas gekomen toen ik ging nadenken over mijn leven 
na het voetballen.” Het was Guus Hiddink die Cocu warm kreeg 
voor het trainersvak. “Hij heeft mij inderdaad de nodige facetten 
van het vak laten zien, maar het werken met een groep heb ik 
altijd leuk gevonden. Daarnaast denk ik dat ik het technische 
en tactische plaatje goed kan overbrengen op anderen. Dat 
kenmerkte mij als speler al wel.”

Schermpjes-generatie
Hoewel Cocu pas in 2008 zijn actieve voetbalcarrière beëindigde, 
is er in het voetbal daarna alweer behoorlijk wat veranderd. Zo 
maken de clubs tegenwoordig bijvoorbeeld veel meer gebruik 
van technische snufjes. Een verandering waar de PSV-coach 
zijn ogen niet voor sluit. “Bij ons wordt er heel veel gemeten 

‘Beelden ondersteunen 
in de ontwikkeling’
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en die verzamelde data koppelen wij aan onze trainingen.” De 
jeugdtrainers van PSV staan zelfs regelmatig met iPads op 
het trainingsveld. “Beelden ondersteunen in de ontwikkeling, 
bovendien kunnen spelers bepaalde situaties op deze wijze 
snel terugzien. Het hoort bij deze tijd en voor de ‘schermpjes-
generatie’ is het een goede manier. Je krijgt door de beelden 
ook geen welles-nietes discussie”, vertelt Cocu. Tegelijkertijd 
vindt hij dat de spelers wel wat mondiger mogen worden. 
“De communicatie in het veld verloopt steeds moeizamer, 
terwijl coaching een heel belangrijk onderdeel is. Je kunt het 
jezelf daarmee een stuk makkelijker maken.” Bij de arbitrage 
daarentegen is de communicatie met de komst van de oortjes de 
afgelopen jaren sterk verbeterd. Al liet de mondiale invoering lang 
op zich wachten. “De voetbalwereld is behoorlijk conservatief 
ingesteld, dus dat heeft vaak wat tijd nodig. Datzelfde geldt voor 
doellijntechnologie. Wat mij betreft prima, maar dan wel overal. 
Een aanpassing hoeft niet altijd negatief te zijn. Het afschaffen 
van buitenspel is ook zo’n discussie, terwijl het een positieve 
uitwerking kan hebben op de ontwikkeling van het spel. Echter 
moet het spel wel altijd voetbal blijven.”     

Innovaties of niet, voor Phillip Cocu is het doel voor komend 
seizoen helder. “Doorgaan waarmee we bezig zijn, want we zijn 
er nog lang niet. Ik verwacht dat er enkele spelers doorstromen 
uit de jeugdopleiding, onder wie Jordy de Wijs. En volgend 
jaar zitten er weer wat jongens aan te komen. Verder gaan wij 
komend seizoen natuurlijk opnieuw voor de titel en we kijken heel 
erg uit naar de Champions League. Het is immers alweer enige 
tijd geleden dat PSV aan dat toernooi heeft meegedaan, dus 
wij gaan vol voor de kansen die we krijgen.” Tot slot vindt Cocu 
het moeilijk te zeggen hoe zijn trainerscarrière in de toekomst zal 

lopen. “Het lijkt mij nog wel een keer mooi om te kijken of mijn 
manier van werken in het buitenland aanslaat, maar daar houd ik 
mij op dit moment niet mee bezig. Ik heb van de afgelopen twee 
jaar wel geleerd niet te ver vooruit te kijken.” 

1616

‘Communicatie in het 
veld steeds moeizamer’
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Rinus Michels Oeuvreprijs 
voor Guus Hiddink

1918

Bondscoach Guus Hiddink is vrijdag 15 mei in het IJsseldelta Stadion in Zwolle verrast met 

de Rinus Michels Oeuvreprijs. Hiddink kreeg de award uit handen van Leo Beenhakker 

voor zijn gehele trainersloopbaan en voor het uitdragen van de naam en faam van het 

Nederlandse voetbal in binnen- en buitenland. “Ik merk dat ik zelfs enigszins 

geëmotioneerd ben, omdat het een waardering is van mensen die het voetbal een 

warm hart toedragen”, reageert Hiddink.
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Rinus Michels Oeuvreprijs 
voor Guus Hiddink
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Naast Hiddink en Beenhakker waren 
er maar liefst 1.400 trainer/coaches 
uit zowel het betaald voetbal als het 
amateurvoetbal naar Zwolle gekomen. 
En zij waren daar voor de dertiende editie 
van het Nederlands Trainerscongres. 
De thuishaven van PEC Zwolle 
fungeerde voor het vierde jaar op rij 
als decor voor het congres dat jaarlijks 
wordt georganiseerd door de CBV en 
de VVON, in samenwerking met het 
vakblad De Voetbaltrainer en de KNVB. 
De voetbaltrainers uit heel het land 
werden vrijdagochtend allereerst welkom 
geheten door VVON-voorzitter Arnold 
Westen en CBV-voorzitter Han Berger. 
Vervolgens kregen de oefenmeesters een 
demonstratietraining te zien met in de 
hoofdrol de spelers van PSV onder 17 
jaar. Deze veldtraining stond onder leiding 
van hoofd opleiding Art Langeler.

Rond de klok van twaalf uur gaf Langeler 
het woord over aan Jan Gösgens, trainer 
van Feyenoord onder 18. Samen met 
zijn collega’s Gaston Taument, Ulrich 
van Gobbel, Davey van den Berg en 
keeperstrainer Patrick van Seeters 
verzorgde Gösgens eveneens een 
demonstratietraining. De spelers die de 
training afwerkten waren de jongens 
van Feyenoord onder 13 jaar. Deze 
jonge ploeg van voormalig Feyenoord-
aanvaller Gaston Taument had een dag 
voor het Nederlands Trainerscongres 
nog de bekerfinale tegen Vitesse met 3-1 
verloren, maar werkte desondanks een 
vlekkeloze training af in Zwolle. 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 
presentator Kees Jansma. Allereerst 
werd de jeugdopleiding van DVS ‘33 
(Ermelo) uitgeroepen tot de beste van 
alle amateurverenigingen in Nederland. 
Na vijf keer op rij Feyenoord/Excelsior 
kreeg AZ ditmaal de award voor beste 
jeugdopleiding in het betaald voetbal. 
Adrie Poldervaart van VV Zwaluwen werd 
verkozen tot beste amateurvoetbaltrainer 
van Nederland. En tot slot ging de meest 
prestigieuze award naar Phillip Cocu. 
De PSV-trainer werd verkozen tot beste 
coach. Hij kreeg de voorkeur boven Fred 
Rutten (Feyenoord), Peter Bosz (Vitesse), 
Ron Jans (PEC Zwolle) en Ruud Brood 
(NEC).

Phillip Cocu kreeg de award uit handen 
van niemand minder dan bondscoach 
Guus Hiddink. “Ik weet nog goed dat ik 
Phillip voor het eerst tegenkwam. Ik was 
toen jeugdtrainer bij De Graafschap en 
zag een manneke van twee turven hoog 
met een tasje onder zijn arm lopen. Dat 
was Phillip. En sindsdien ben ik hem altijd 
blijven volgen”, vertelt Hiddink, die ook 
weet dat Cocu een moeilijke start kende 
bij PSV. Mede daarom bedankte de 
prijswinnaar allereest de Brabantse club 
voor de kans die het hem de afgelopen 
twee jaar heeft geboden. “Wij hebben een 
lastige weg bewandeld. Vorig seizoen is 
er veel jeugd ingepast en dat heeft geleid 
tot een roerige periode. Maar de club 
is mij gelukkig blijven steunen en daar 
plukken wij nu de vruchten van”, stelt 
de 44-jarige Eindhovenaar, die zichtbaar 
blij was met de award en tot slot nog 
nadrukkelijk alle andere leden van de 
technische staf van PSV bedankte.  

Aansluitend aan de uitreiking van 
de vier Rinus Michels Awards gaf 
Kees Jansma het woord aan CBV-
voorzitter Han Berger, die op zijn 
beurt zijn voorganger Leo Beenhakker 
naar voren haalde. “Leo is over drie 
verschillende periodes in totaal negen 
jaar voorzitter geweest van de CBV. 
Hij is absoluut een boegbeeld voor het 
Nederlandse trainersgilde en mede 
daardoor tijdens de ledenvergadering 
van de CBV in maart benoemd 
tot erevoorzitter.” Voor de 1.400 
aanwezigen op de tribune aanleiding 
voor een staande ovatie, als blijk van 
waardering voor de verdiensten van 
Beenhakker. “Hartelijk dank voor dit 
warme applaus”, reageert Beenhakker, 
die kort daarna de oeuvreprijs uitreikte 
aan Guus Hiddink. “Ik ken Guus 
sinds 1964 en heb in de jaren daarna 
een warme vriendschap met hem 
opgebouwd. Hij heeft een uiterst 
succesvolle carrière gehad, waar hij 
alleen nog even een kroontje op moet 
zetten. Maar dat gaat lukken”, aldus 
Leo Beenhakker.    

Voor Hiddink kwam de award als een 
complete verrassing, want hij was 
immers alleen gevraagd om een prijs 
uit te reiken aan Philip Cocu. 
“Ik ben zeer trots op deze oeuvreprijs 
en wil iedereen bedanken die mij 
in al die jaren heeft gesteund.” De 
dertiende editie van het Nederlands 
Trainerscongres ging vervolgens verder 
met een velddemonstratie ‘athletic 
skills’ door René Wormhoudt. En het 
congres werd afgesloten met een 
interessante demonstratietraining van 
Andries Ulderink en Jaap Stam, de 
oefenmeesters van Jong Ajax. 

18
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‘Zelfbeeld Deense keepers is zeer reëel’ 
Anton Scheutjens:

Hoe bevalt het in Kopenhagen?
De stad is geweldig mooi, met vele mooie 
historische gebouwen, leuke restaurants 
en winkels. Maar ook de landerijen in het 
buitengebied zijn de moeite waard. Leuk 
meegenomen, maar ik ben hier natuurlijk 
maar voor één ding. Als keeperstrainer 
heb ik hier drie ervaren keepers onder mijn 
hoede. Met deze keepers kan ik prima 
werken. Eén talentvolle keeper hadden wij 
het afgelopen seizoen verhuurd, maar zijn 
ontwikkeling heb ik nauwgezet gevolgd. 
Ook ben ik de academie aan het herstruc-
tureren voor wat betreft de keepers en 
keeperstrainers.  

Hoe gaat het op sportief gebied 
met FC Kopenhagen? 
In het seizoen 2013-2014 hebben we in 
de groepsfase van de Champions 
League gespeeld, maar zaten in een 
zware poule met Juventus, Real Madrid 
en Galatasaray. We werden dat jaar twee-
de in de Superliga en verloren de finale 
van de beker. Achteraf een beetje teleur-
stellend. En het afgelopen seizoen zijn we 
helaas al voor de winter uitgeschakeld 
in de Europa League. We zijn opnieuw 
op plek twee geëindigd in de competitie. 
Maar we hebben dit keer wel de beker 
gewonnen.  

Hoe is het gesteld met de facilitei-
ten in Kopenhagen?
Op ons trainingscomplex hebben we alle 
faciliteiten die we nodig hebben. Het is 
niet super-de-luxe, maar hierin worden 

momenteel stappen gezet. Verder heb-
ben we de beschikking over twee velden, 
waarvan één met veldverwarming. Daar-
naast beschikken we nog over een aantal 
kunstgrasvelden. Het stadion biedt plaats 
aan 38.000 toeschouwers, het dak kan 
gesloten worden indien nodig. Een mooi 
stadion met een prima grasmat, waaraan 
veel aandacht wordt besteed. Al met al een 
goede omgeving om in te werken.

Is het niveau van de keepers in De-
nemarken te vergelijken met die in 
Nederland?
Is zeker te vergelijken, want er spelen hier 
zeer talentvolle keepers. In Nederland wordt 
voetballend iets meer van een keeper 
verwacht, terwijl hier sneller voor de lange 
bal wordt gekozen. Fysiek zijn ze zeer sterk, 
tactisch misschien iets minder, technisch 
vergelijkbaar, mentaal sterk en het zelfbeeld 
is zeer reëel.

Wie zijn de topkeepers? 
De Finse keeper Lukáš Hrádecký van 
Brøndby IF, Karl-Johan Johnsson van 
Randers FC en onze eigen keeper, Stephan 
Andersen, vind ik wel de drie topkeepers 
van de Superliga. Andersen is tevens 
Deens international. En Johnsson speelde 
niet zo lang geleden nog voor NEC.  

Hoe verloopt de communicatie met 
de spelers?
Ik spreek hoofdzakelijk Engels. We hebben 
veel Scandinavische spelers in het team en 
die spreken allemaal prima Engels. 

Ik kan het Deens redelijk volgen, maar het 
zelf spreken valt toch tegen.

Wat is de kwaliteit van de keepers-
trainers in Denemarken?
Dat is moeilijk te zeggen, omdat ik weinig 
zicht heb op de manier waarop zij werken 
en communiceren met hun keepers en 
spelers. Ik heb wel de indruk dat we in 
Nederland verder zijn op dit gebied. Het 
samenwerken met de verdediging, het 
lezen van situaties, de mentale begeleiding, 
de oefenstof en zeker op tactisch gebied 
zijn wij zeer goed geschoold. 

Met welke mensen ga je buiten het 
voetbal veel om?
Na mijn werkzaamheden bij FC Kopenha-
gen of na de vele wedstrijden vind ik het 
heerlijk om in mijn appartement te verblijven. 
Af en toe ga ik met een collega een hapje 
eten. Ik heb niet echt de behoefte om uit te 
gaan of de stad in te duiken. Als ik de kans 
heb, dan vlieg ik op en neer naar Nederland 
naar mijn vrouw en drie dochters. Er is een 
prima verbinding tussen Kopenhagen en 
Eindhoven.

Is de inbreng van buitenlandse coa-
ches groot?
Nee, de meeste clubs hebben Deense 
trainers in dienst. Volgens mij ben ik ook 
de enige buitenlandse keeperstrainer in de 
Superliga. In mijn visie kunnen Nederlandse 
coaches hier prima werken en goede resul-
taten boeken. Deense spelers zijn immers 
gedisciplineerd en staan met beide benen 
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op de grond.  Ze willen graag werken en 
leren. Als je daar de knowhow en werkwijze 
van Nederlandse coaches aan koppelt, dan 
heb je een prima basis voor succes.  

Wat is jouw doel met FC Kopen-
hagen?
Ik wilde na vijf jaar PSV op een hoog niveau 
blijven werken, met internationale wedstrij-
den en meedoen om de prijzen. Daarnaast 
wilde ik ervaring opdoen in een andere 
competitie, in een ander land en dat kan 
hier prima. Met FC Kopenhagen wil ik graag 
kampioen worden en wederom uitkomen in 
de Champions League.

Wanneer keert Anton Scheutjens terug naar Nederland?
Dat is een moeilijke vraag, want ik heb geen glazen bol. Voor wat betreft 
mijn ambitie wil ik graag op het allerhoogste niveau werken. In de toekomst 
zou ik nog wel in de Bundesliga of de Premier League willen werken. 

Tijdens mijn periode bij PSV en ook in de afgelopen twee jaar in Denemarken 
heb ik veel internationale ervaring opgedaan. Bovendien blijf ik mijzelf nog 
altijd verder ontwikkelen, dus wie weet… Gelukkig wordt er steeds meer 
gekeken naar de kwaliteit van keeperstrainers. Het is tegenwoordig al lang 
geen ‘bijbaantje’ meer van een oud-keeper. De Nederlandse topclubs zijn 
op dit moment goed voorzien, maar je weet nooit wat er in de toekomst 
gaat veranderen.
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‘Iedereen heeft hier 
voetbal in de genen’

Hoe bevalt het in Arapongas (Brazilië)?
Heel goed. Als voetballiefhebber kom je op ons complex echt 
aan je trekken. Wij beschikken over drie velden, een gym en 
een zwembad, dus dat laat weinig te wensen over. Het centrum 
van Arapongas ligt op vijftien minuten rijden en heeft een kleine 
winkelstraat. In het ‘dorpje’ kun je prima terecht voor een versna-
pering. En de temperatuur, plus het overwegend zonnige weer, 
maakt het hier natuurlijk allemaal nog aantrekkelijker. De eerste 
echt grote stad ligt op bijna een uur rijden. Deze stad heet Londrina, 
waar het heerlijk vertoeven is tijdens de spaarzame vrije uurtjes.

Hoe gaat het op sportief gebied in Brazilië?
Als je naar de academie Laranja Mecânica kijkt, dan kom je in 
het walhalla. Wij doen niet mee aan een reguliere competitie, 
vanwege de afstanden en de daarbij behorende kosten. Het 
voetbal in zijn algemeenheid is van een behoorlijk niveau, zeker in 
vergelijking met wat ik in Nederland zie. Talenten te over en zelfs 
exceptioneel talent valt hier letterlijk uit de boom. Mega-talenten 
zelfs. Waarom deze na verloop van tijd niet doorkomen heeft 
alles te maken met de grootte van het land en de belangen van 
derden. Veel spelers en ouders worden misbruikt door beloftes 
die worden gedaan en veelal niet worden nagekomen. Bij ons 
zitten spelers tot en met 16 jaar, daarna houdt het op. De spelers 
gaan dan naar een BVO of naar de plaatselijke voetbalclubjes.

Hoe is het gesteld met de faciliteiten bij Laranja Mecânica? 
Voor Braziliaanse begrippen is het top. In Brazilië zijn er mis-
schien vijf vergelijkbare voetbalacademies. Je komt binnen 
door de poort ‘Escola de Futebol’ en daarna is het een soort 
mekka, waar je in alle rust kan werken. Met drie goede velden, 
een fitnessruimte en een zwembad. Voor de spelers intern zijn 
er slaapvertrekken, voorzien van complete badkamer. Er is een 
huiskamer met televisie en snookertafel. In de eetzaal staat elke 
ochtend vanaf half negen het ontbijt klaar. En daar wordt tevens 
de lunch en het diner in buffetvorm geserveerd. Verder gebruiken 
we dezelfde ruimte voor het maken van huiswerk en de ver-
plichte Engelse les. Een kleine lesruimte wordt gebruikt voor de 
individuele gesprekken en de lessen aan de exceptionele talenten. 
En voor de rest is er op het complex een kantoor met vergader-
ruimte en een huis waar de conciërge en de kokkin wonen. Ikzelf 
verblijf in een prachtig huis dat van alle gemakken is voorzien. 
Waar ik gesprekken voer met de overwegend Nederlandse 
stagiaires, ter voorbereiding op alle werkzaamheden die passen 
binnen de visie en missie van Laranja Mecânica.

Is het niveau van de sterkste jeugdcompetitie in Brazilie 
te vergelijken met die in Nederland?
Nee, het niveau hier vind ik beter. De spelers hebben standaard 
meer technische bagage en zijn fysiek beter ontwikkeld. 

2524

Ron van Niekerk: 
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‘Iedereen heeft hier 
voetbal in de genen’

Van de tien wedstrijden tegen leeftijdsgenoten winnen deze 
jongens er acht van de tien. Alleen is het tactisch vermogen en 
de organisatie beperkter dan in Nederland. Het tactisch vernuft 
ontbreekt, maar door handigheid en behendigheid halen ze meer 
uit een slechte situatie. Het zijn echt koningen van de kluts. Ze 
worden hier geboren met voetbal in hun genen. Het complete 
scoutingsapparaat uit onder meer Europa komt hierheen om 
spelers weg te halen, maar dit zijn niet de allerbeste spelers. 
Deze komen uit een gereguleerde vijver van dezelfde groep 
belanghartige impresario’s! In dit land lopen bij schoolteams, 
zaalteams of op voetbalschooltjes vaak spelers van een hoger 
niveau. Door de grootte van het land en het grote onbekende 
lopen vele zogenaamde scouts de echte talenten mis.   

Wie zijn de topspelers? 
Wij leiden spelers op voor minimaal serie A-niveau in Brazilië, maar 
de lat ligt hoger. Een ex-speler van Laranja Mecânica moet bij de 
top en in Nederland inzetbaar zijn. Hier stellen wij onze opleiding 
en de trainingen op af. Momenteel lopen hier drie topspelers van 
net 16 jaar rond. Die gaan we onderbrengen bij AVAI in de serie A. 
Bij die club spelen ook twee echt grote talenten van ons, te weten 
de 17-jarigen Renan Martins en Juninho. Waarom spelen zij bij 
AVAI en niet elders in de wereld? Dit heeft alles te maken met het 
mislukken van eerder afgereisde spelers die slecht zijn voorbereid, 
geen Engels spreken en zijn blijven hangen in de rijst met bonen 
gewoontes. Verder lopen hier op de academie drie jonge spelertjes 
van ongekend niveau rond. Ik doel op Guilherme (11), Kevin (12) en 
Marco Antonio (14). Dit zijn echt megatalenten en zonder enige twij-
fel kan ik zeggen dat dit spelers zijn voor de absolute Europese top. 

Hoe verloopt de communicatie met de spelers?
We praten Portugees en zijn druk bezig om de trainingen in het 
Engels te geven, zodat er minder spelers aan hun lot worden over-
gelaten als ze Brazilië verlaten en over de grens gaan voetballen.

Wat is de kwaliteit van de trainers in Brazilië?
Simpel gezegd dramatisch. Er wordt geen enkele vorm van 
training gegeven waarmee je spelers beter maakt, iets leert of 
corrigeert. Trainingen met pass- en trapvormen of positiespelen 
zie je minimaal en als je ze wel ziet dan zijn ze van een bedenke-
lijk niveau, zonder coaching en zonder doel. Een echte allround 
trainer kan er hier voor zorgen dat Brazilië wereldkampioen wordt 
en de komende tien jaar blijft. Dit land is voetbal. Iedereen heeft 
hier voetbal in de genen.  

Met welke mensen ga je buiten het voetbal veel om?
Met de Braziliaans mensen van de academie, trainers en overige 
personeelsleden. In het dorp spreek ik vaak de mensen waar ik 
eet of boodschappen doe. Verder heb ik regelmatig contact met 
mensen die ik uit het verleden ken en die nu bij Arapongas trainen.

Is de inbreng van buitenlandse coaches groot?
Ja, bijzonder groot. De trainers die bij ons werken en de 
Braziliaanse stagiaires die hier lopen zijn erg leergierig en maken 
gebruik van onze kennis om een stap vooruit te zetten. Ook onze 
stagiaires uit Nederland, die hier zijn gekomen via de CBV en de 
VVON, dragen hun steentje bij. Wel nadat ze gewend zijn aan de 
Braziliaanse gewoontes, hun denkwijze en gedrag.

Wat is jouw doel met de voetbalacademie Laranja 
Mecânica?
Mijn doel is om spelers op te leiden en ik probeer spelers met 
overmatige voetbalkwaliteiten en sociale vaardigheden een zor-
geloze toekomst te geven. Het bijbrengen van discipline speelt 
hierbij een grote rol, maar ook scholing is een belangrijke factor. 
Een ‘gewone’ inwoner van Brazilië zal immers nooit Engels leren 
of spreken. Laranja Mecânica kent op velerlei gebied een sociaal 
karakter. Wij helpen spelers in Brazilië bij hun ontwikkeling als 
voetballer, maar ook bij het niet slagen geeft onze opleiding een 
maatschappelijke kans om je te kunnen onderscheiden door de 
verplichte scholing.

2524

Wanneer keert Ron van Niekerk terug naar 
Nederland?
Dit is een heikel punt, want op dit moment ligt de aca-
demie stil. Door de veranderde regelgeving van de FIFA 
moeten wij ons gaan beraden. Willen wij iedereen laten 
‘meeprofiteren’ van de exceptionele voetbaltalenten, 
dan moeten wij een proflicentie aanvragen. En hier is 
geld voor nodig. Op dit moment zijn we druk bezig met 
het zoeken naar investeerders of verenigingen/BVO’s 
die met ons willen samenwerken. Zo ben ik zelf net 
terug uit Amerika, waar ik heb gekeken naar een moge-
lijke samenwerking. De intentie is om ook getalenteerde 
spelers onder te brengen in Amerika. Dus ik weet nu 
nog niet wanneer ik terugkeer naar Nederland.
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Apart volk 

Moet ik ervoor in therapie? Of gewoon niet meer fluiten 
misschien? Commentaar geven op je kind, die stinkend zijn 
best doet en met enorm veel plezier zijn wedstrijdjes speelt, 
het is schrijnend. Net als toen bij Lesley heb ik me per direct 
voorgenomen mijn vervelende muil te houden tegen die jongen. 
Hem lekker laten dartelen, fouten laten maken, zonder een 
opmerking of norse blik van zijn vader. Het zal zijn spel ten 
goede komen, dat is een feit. Helaas ben ik niet de enige 
voetbalvader die op zaterdagochtend wel eens commentaar 
geeft op zijn kind. Duizenden vaders denken en hopen dat hun 
zoon de nieuwe Cruijff of Messi wordt . En als dat niet lukt, is er 
commentaar, ik weet er alles van. Voetbalvader. Het is prachtig 
om te zijn, eigenlijk het mooiste wat er is, maar het blijft een 
apart volk…

Michel Boerebach
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Mijn zoontje Lyns (7 jaar) voetbalt nu bijna 

anderhalf jaar in competitieverband bij 

Sportclub Deventer. Hij speelt in de F6 en 

volgend seizoen in de F1, daar ga ik als 

niet objectieve vader vanuit. Ik moet ook 

zeggen: het gaat steeds beter met hem. 

Toch heb ik veel aanmerkingen op mijn 

mannetje. Schot te slap, traag, bang. En 

houterig. Zeg ik daar wat van? Helaas. 

Ik ben zo’n voetbalvader die zijn bek niet 

kan houden.

Ik moet toch beter weten. Vroeger, toen ik bij Lesley ging kijken, 
had ik ook regelmatig commentaar. Lesley werd daar doodziek 
van en toen ik met mijn kritiek stopte, werd hij steeds beter. Het 
kritiek leveren is veel minder geworden dan toen, maar eh… ik 
doe het nog wel. Samen met nog een vader train ik één keer 
in de week de F6 van Sportclub. Erg leuk om te doen, al is 
het wel een enorme opgave mannetjes van zeven, acht jaar in 
toom te houden. Ook fluit ik regelmatig hun thuiswedstrijden. 
Het voordeel van mijn rol als arbiter is dat ik heel dichtbij de 
ploeg die ik train - waar Lyns dus in speelt - ben en zo in de 
coaching veel kan doen. Nadeel is, en dan doel ik op Lyns, dat 
papa wat kan zeggen zonder dat andere ouders dat horen. 
Dus bij een verkeerde aanname, pass of actie kan ik het niet 
laten om, weliswaar op lieve wijze, er even wat van te zeggen. 
Gaat Lyns daar beter van voetballen? Nee, wel angstiger. Bij elk 
balcontact of wat er op lijkt, kijkt hij gelijk mijn kant op. Het is 
vreselijk. Zo’n voetbalvader wil ik niet meer zijn. En toch betrap 
ik me er op dat ik het af en toe ben.

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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Since
1979

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?
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