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Ik noem de Champions League-
prestaties van PSV nog een keer 
afzonderlijk, omdat deze uitermate 
belangrijk zijn voor de positie van 
Nederland op de UEFA-ranking. 
Felicitaties uiteraard ook voor John 
van den Brom en John Stegeman voor 
het behalen van Europees voetbal met 
respectievelijk AZ en Heracles, alsmede 
Hans de Koning voor de promotie naar 
de eredivisie met Go Ahead Eagles. 
Verder wil ik hier ook nogmaals Erik ten 
Hag feliciteren met zijn uitverkiezing tot 
coach van het jaar, alhoewel Erik met 
een wat dubbel gevoel zal terugkijken op 
het afgelopen seizoen.

Met het feliciteren van bovengenoemde 
hoofdtrainers gaan mijn felicitaties 
uiteraard ook naar de assistenten en 
andere stafleden. Zoals we allemaal 
weten kun je het in ons beroep nooit 
alleen doen. Succes in ons beroep 
is altijd een teamprestatie waarin de 
hoofdtrainer steeds meer een ‘people 

Het seizoen 2015-2016 zit er inmiddels op en de meesten van 

jullie genieten op het moment waarop dit magazine uitkomt 

van een welverdiende vakantie. Ik feliciteer hierbij Phillip Cocu 

met het behalen van de landstitel alsmede PSV’s uitstekende 

prestaties in de Champions League; Giovanni van Bronckhorst 

voor het winnen van de KNVB Beker met Feyenoord en Alex 

Pastoor voor het behaalde kampioenschap van de Jupiler 

League met Sparta Rotterdam.

manager’ moet zijn die zijn spelers en 
staf kan inspireren, motiveren en laten 
samenwerken. Tegenover alle successen 
staan natuurlijk ook teleurstellingen in 
de vorm van degradaties, niet gehaalde 
doelstellingen en tussentijdse ontslagen. 
De financiële belangen worden steeds 
groter en daarmee de doelstellingen 
vaak on-realistischer. Hierdoor wordt de 
druk op de trainer/coach steeds groter. 
Dit is inherent aan ons beroep en daar 
zullen we mee moeten (leren) omgaan.

Daarom zijn de gebeurtenissen rond de 
licentie van FC Twente, maar ook het 
niet verstrekken van een UEFA-licentie 
aan FC Utrecht onacceptabel. Vooral 
qua timing: een dag voor de start van 
de promotie/degradatie play-offs en 
een dag voor de finale van de play-offs 
om een Europa League-ticket. Tijdens 
het schrijven van dit voorwoord is de 
uitspraak van het door FC Twente 
aangespannen kort geding nog niet 
bekend, maar voor mij is al wel duidelijk 

dat deze affaire een grote aanslag 
is op de geloofwaardigheid van het 
Nederlands betaald voetbal. Wat had 
ik graag gezien dat bij het ingaan van 
de zomerstop de aandacht van ons 
allemaal zou zijn uitgegaan naar het 
zojuist uitgebrachte rapport ‘Winnaars 
van Morgen’, maar helaas gaat het weer 
over andere zaken dan het voetbal zelf.
  
De zomerstop lijkt me voor KNVB-
directie en -bestuur daarom een periode 
die bij uitstek gebruikt zou moeten 
worden voor reflexie en evaluatie. Ik 
wens jullie allemaal een fijne vakantie 
met daarna een frisse start van de 
voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Geniet ervan!

Han Berger
Voorzitter CBV

Han Berger 
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De algemene ledenvergadering van de CBV is woensdag 23 maart 2016 door een 
recordaantal leden bezocht. De bijeenkomst in Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos in 
Garderen bracht maar liefst 196 leden bij elkaar. CBV-voorzitter Han Berger opende de 
vergadering, een dag na de verschrikkelijke aanslagen in Brussel, met een woord van 
bezinning. “De wereld lijkt wel op hol geslagen”, stelt Berger, die - net als alle andere 
leden - een dag later opnieuw een triest bericht kreeg te verwerken. op donderdag 24 
maart stond immers de gehele (voetbal)wereld stil bij het overlijden van Johan Cruijff.

“Er is geen enkel respect meer voor politiek, religies of 
maatschappelijke norm”, begint Han Berger de drukbezochte 
ledenvergadering. “Voor de CBV staan fatsoensnormen en 
respect hoog in het vaandel. ook wij dienen in deze door de 
media beheerste maatschappij respectvol met elkaar om te 
gaan. In dat kader wil ik graag de coaches complimenteren die 
afstand nemen van de excessen die her en der plaats vinden, 
bijvoorbeeld na de verschrikkelijke bedreigingen aan het 
adres van Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer”, zegt Berger, 

die de aanwezigen vervolgens nadrukkelijk waarschuwde 
voor zogenaamde tussenpersonen uit het oostblok. “Wees 
op je hoede in het buitenland, want ze benaderen regelmatig 
collega’s voor een aantrekkelijke baan bij een plaatselijke BVo. 
Vervolgens sturen ze jou een ticket toe en bij aankomst word je 
gefêteerd op een avondje uit in een fraaie uitgaansgelegenheid. 
De volgende dag volgt er echter geen gesprek bij de 
desbetreffende BVO, maar word je gechanteerd met wat er de 
avond daarvoor heeft plaats gevonden.”

op het beleidsplan dat eveneens terug is te vinden op site van 
de CBV. Daarmee kwam het formele gedeelte nog niet tot 
een einde, want door het vertrek van de bestuursleden Pieter 
Huistra en Peter Bosz was het CBV-bestuur in de aanloop 
naar de ledenvergadering op zoek gegaan naar twee nieuwe 
bestuursleden voor de portefeuille technische zaken. Met 
succes, want allereerst werd AZ-trainer John van den Brom 
voorgedragen en benoemd. En alle aanwezigen in Garderen 
gingen eveneens akkoord met de benoeming van NAC-trainer 
Marinus Dijkhuizen. onder applaus namen de heren plaats achter 
de bestuurstafel, waarna Mario Captein nog werd verkozen tot 
nieuwe vice-voorzitter.

Nog voor de pauze verzorgden Hugoline van Hoorn (Rabobank 
Topsportdesk), Bas Stolwijk (Sportaccountant) en Gerbert 
Tiecken (Eisma/De Voetbaltrainer) ieders een interessante 
presentatie over hun eigen vakgebied. Dit tot genoegen van de 
aanwezige leden, die daarna echter wel aan een onderbreking 
van de vergadering toe waren. Tijdens de pauze, die 
traditiegetrouw weer veel weg had van een reünie, werd er vooral 
veel bijgepraat. Tegelijkertijd maakte iedereen zich onder het 
genot van een drankje op voor de afsluitende discussie met als 
onderwerp ‘De Nederlandse jeugdopleiding anno 2016’. onder 
leiding van Art Langer, CBV-bestuurslid en hoofd jeugdopleiding 
van PSV, en dankzij de inbreng van vertegenwoordigers van 
AZ, Vitesse en Helmond Sport ontstond er een boeiende en 
interactieve discussie. Zelfs na het dankwoord van voorzitter Han 
Berger en ook tijdens het afsluitende diner kreeg de discussie 
een vervolg.           

Na zijn openingswoord gaf de CBV-voorzitter snel het woord aan 
accountant Rob Kroeze voor een toelichting op het financieel 
jaarrapport. “Het jaarrapport laat een licht positief saldo zien 
over 2015 van 14.000 euro. Dat is een compliment waard, want 
eind 2014 was dit saldo nog 11.000 euro negatief. Hiermee 
heeft de CBV haar positie qua eigen vermogen en liquiditeit 
verstevigd”, verklaart Kroeze, die na zijn korte toelichting de 
microfoon doorgaf aan André Hoekstra voor een verslag van 
de kascommissie. Hoekstra had zijn huiswerk keurig gedaan en 
verleende namens de kascommissie décharge aan het CBV-
bestuur. Aansluitend werd Rini Coolen, als opvolger van Gerry 
Hamstra, benoemd tot nieuw lid van de kascommissie, die 
verder bestaat uit André Hoekstra en Harry Sinkgraven.

CBV-directeur Gerard Marsman zette de vergadering voort 
met een huishoudelijke mededeling omtrent de notulen van 
de ledenvergadering. “Vanaf heden worden de notulen van de 
ledenvergadering op de site geplaatst. Na plaatsing hebben jullie 
veertien dagen de tijd om eventueel te reageren. Daarna worden 
de notulen vastgesteld”, aldus Marsman, die verder de voortgang 
van een aantal lopende zaken besprak en de aanwezigen wees 
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‘Goed om belangen 
collega’s te behartigen’
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John van den Brom: 

Peter Bosz bekleedde eerst de functie 
van bestuurslid technische zaken, maar 
na zijn overstap naar Maccabi Tel Aviv 
viel het niet meer te combineren. Na 
een korte zoektocht kwam het bestuur 
uit bij John van den Brom, die direct 
enorm enthousiast reageerde. “Ik ken 
Gerard Marsman nog uit mijn tijd bij De 
Graafschap, daar was hij mijn trainer. Na 
het vertrek van Peter Bosz heeft hij mij 
gepolst voor deze functie en uiteindelijk 
heb ik besloten om in te stappen. Ik 
ben nu in Nederland en het is denk ik 
goed om de belangen van de collega’s 
te behartigen. Daarnaast zitten er leuke, 
goede mensen in het bestuur. Dat is ook 
belangrijk. Anders hoef je er niet aan 
te beginnen”, meldt Van den Brom, die 
er vanuit gaat dat een bestuursfunctie 
goed bij hem past.

“Het is nog even afwachten, want ik 
heb binnen het voetbal nog nooit een 

bestuursfunctie gehad. Maar als trainer 
ben je dagelijks bezig met leiding geven, 
managen. Dus helemaal onbekend 
is het ook niet.” De coach van AZ 
hoopt dat hij iets kan betekenen voor 
zijn collega-trainers. “Ik wil de punten 
uit de praktijk bespreekbaar maken 
binnen het bestuur. Denk hierbij aan 
een overlegsituatie met de KNVB, de 
arbitrage, wel of geen kunstgras en de 
nieuwe voetbalpiramide. Ik denk dat het 
altijd goed is om dit soort zaken naar 
de bestuurstafel te brengen en er over 
te praten. Dingen die beter moeten, 
maar ook juist de goede dingen wil ik 
bespreken. Uiteindelijk is het belangrijk 
om het product te verbeteren.”

Van den Brom gaat zijn taken 
binnen de CBV combineren met het 
hoofdtrainerschap bij AZ. Volgens 
de 49-jarige oefenmeester moet dat 
geen probleem zijn. “Het kan een keer 

gebeuren dat ik niet bij een vergadering 
kan zijn door mijn werk bij AZ. Maar 
dat zal nihil zijn. We moeten zorgen dat 
we het er een beetje omheen plannen, 
zodat die momenten minimaal zijn. 
Afgelopen week waren we ook bij elkaar 
en dat was een goede meeting.” Het 
fonkelnieuwe bestuurslid heeft zin om 
aan de slag te gaan. “Ja, natuurlijk. 
Samen met Marinus ga ik proberen 
de belangen van de trainers zo goed 
mogelijk te behartigen.”

John van den Brom is dit voorjaar toegetreden tot het bestuur van de Coaches 
Betaald Voetbal. De huidige hoofdtrainer van AZ gaat zich samen met Marinus 
Dijkhuizen bezighouden met de technische zaken. “Simpeler gezegd zijn het eigenlijk 
de voetbalzaken. Wij gaan proberen om de zaken die in de praktijk naar voren komen, 
naar de bestuurstafel te brengen. Een soort van doorgeefluik, zo kun je het wel zien”, 
legt Van den Brom uit. 

Enkele weken later belde de voorzitter, Han Berger, mij op. Ik heb 
hem als trainer gehad bij Cambuur Leeuwarden en we hebben 
succesvol samengewerkt, want we zijn gepromoveerd naar de 
eredivisie. Hij heeft veel invloed gehad op mijn carrière. Na een 
goed gesprek over de inhoud van de functie en de bijbehorende 
tijd besloot ik om deze eervolle functie te accepteren. Ik denk dat 
het belangrijk is dat trainers die midden in de praktijk staan in het 
bestuur zitten. Als actief trainer kun je jouw ervaring en mening 
delen en onderwerpen aansnijden die van belang zijn in de praktijk.

Tijdens mijn actieve carrière als voetballer was ik al bewust 
bezig met mijn toekomst als trainer. In 1994 haalde ik mijn TC 
III en TC II. Vanaf 2000 ben ik drie jaar jeugdtrainer geweest 
bij toenmalig Top oss en heb daar mijn TC I behaald. Toen ik 
helaas mijn voetbalschoenen in de wilgen moest hangen, ben 
ik trainer geworden bij de amateurs van Montfoort. Enigszins 
onverwacht promoveerden we twee jaar achter elkaar via de 
nacompetitie. We gingen met goed voetbal, veel werklust en een 

Enkele maanden geleden werd ik door 

Gerard Marsman gebeld of ik interesse 

had voor een functie in het CBV-bestuur. 

Eigenlijk wilde ik hem tijdens zijn introductie 

al onderbreken en zeggen dat ik er geen 

belangstelling - lees tijd - voor had. Maar 

netjes opgevoed als ik ben, liet ik hem 

uitpraten. Vervolgens zei ik beleefd dat ik er 

over ging nadenken. Een onverwachtse maar 

toch ook interessante vraag. Dus inderdaad 

reden tot nadenken.

ongekende teamspirit van de eerste klasse naar de topklasse. 
Daar ontwikkelde ik een nog sterkere ambitie. Na drie jaar 
hoofdtrainer te zijn geweest bij Montfoort werd ik tot mijn grote 
vreugde toegelaten tot de trainerscursus CBV. Mijn carrière kreeg 
een boost toen ik op 1 januari 2014 hoofdtrainer werd van mijn 
‘oude liefde’ Excelsior. Ik was op dat moment hoofdtrainer bij het 
eerste elftal van De Meern en spitsentrainer bij het eerste van FC 
Utrecht. Bovendien nog maar kort in het bezit van het diploma 
Coach Betaald Voetbal. Nog geen vijf maanden later promoveerde 
Excelsior via de nacompetitie naar de eredivisie. Daar kun je als 
trainer alleen maar van genieten. 

Na een succesvol jaar in de eredivisie kreeg ik de kans om in 
Engeland te gaan werken. Uit het niets leek het een jongensboek 
dat werkelijkheid werd: ik werd de nieuwe trainer van Brentford FC 
uit Londen. Hier ging een zeer uitgebreide sollicitatieprocedure aan 
vooraf. ondanks het feit dat ik geen intentie had om weg te gaan 
bij Excelsior, kon ik deze kans om in een voetballand als Engeland 
te gaan werken niet laten lopen. Ik vond het geweldig bij Brentford. 
Alles draait om voetbal en de Championship is een mooie, grote 
competitie. Maar het was ook een hele andere wereld. Spelers 
werden gekocht en verkocht alsof het warme broodjes waren, 
het voetbal was totaal verschillend ten opzichte van het voetbal 
in Nederland en ik moest maar liefst 25 stafleden managen met 
verschillende achtergronden. Deze baan vroeg enorm veel van mij. 
Een goede leerschool. Als een donderslag bij heldere hemel kreeg 
ik na acht wedstrijden mijn ontslag. Verschil van inzicht. Een illusie 
armer, een onvergetelijke ervaring rijker. 

Deze leerzame bagage kon ik na vier weken alweer meenemen 
naar Breda, als hoofdtrainer van de geweldige club NAC. Het 
leven van een voetbaltrainer is niet te voorspellen, maar wel heel 
mooi!

Marinus Dijkhuizen

Door Wouter Foppen

‘Leven van een 
voetbaltrainer is 
niet te voorspellen’

Marinus Dijkhuizen:  



Als het aan de belangenbehartiger van alle clubs in het betaald voetbal ligt, dan 
was het slot er aan de onderkant van de Jupiler League nooit vanaf gegaan. “Het 
vizier in deze kwestie is te veel op het sportieve aspect gericht. De rest is compleet 
ondergesneeuwd. Volgens mij ben ik zo’n beetje de enige tegenstander van deze 
nieuwe opzet, maar ik zie wel grote nadelen”, zegt de 41-jarige Rossmeisl. “De 
gevolgen van degradatie voor een club uit de eerste divisie zijn immens. Spelers 
verliezen plots hun waarde en lopen haast voor niets de deur uit. Door een 
amateurclub wordt veelal een veel lagere transfersom geïncasseerd. En een grote 
groep werknemers binnen de organisatie zal op straat komen te staan. Als je het mij 
vraagt blijft er van zo’n professionele organisatie in het amateurvoetbal niets over. om 

jouw spelers en andere mensen binnen 
de organisatie op dezelfde manier 
begeleiden als andere betaald voetbal 
organisaties en bedrijven dat doen? 
En zo zijn er nog veel meer vragen die 
beantwoord dienen te worden. Ik wil het 
allemaal nog wel eens zien.”

Vreemd is het standpunt van Rossmeisl 
inzake de nieuwe promotie- en 
degradatieregeling niet, want hij behartigt 
met de FBo immers de belangen van 
de werkgevers en bekijkt de zaak 
dus ook vooral vanuit bedrijfsmatig 
opzicht. Vanuit dat oogpunt adviseert de 
directeur de clubs in de nieuw te vormen 
tweede divisie ook om lid te worden van 
de FBo. “Het lijkt mij zeer belangrijk dat 
deze clubs optimaal gebruik maken van 
onze diensten”, aldus Serge Rossmeisl, 
die daarmee niet predikt voor eigen 
parochie. “Nee, zeker niet. De FBo is 
een non-profit organisatie en het is aan 
ons de taak om de kosten voor alle 
clubs in het betaald voetbal zo laag 
mogelijk te houden.” Daarbij benadrukt 
hij dat elke club één keer per jaar 
contributie betaalt. “En daar komen geen 
kosten bij. ongeacht het aantal keer dat 
er een beroep op ons wordt gedaan. 
Maar als een club nauwelijks gebruik 
maakt van onze diensten, wat overigens 
niet het geval is, dan krijgt deze ook 
geen geld terug.”

In veel zaken waarbij de FBo wordt 
ingeschakeld is er sprake van een 
collectief belang, oftewel waar alle clubs 
baat bij hebben. “Je moet dan denken 
aan CAo’s en overkoepelende zaken 
op het juridische vlak. Maar als je praat 
over individuele zaken, dan heb je het 
bijvoorbeeld over een adviserende rol 
bij het opstellen van transfercontracten. 
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Met ingang van het seizoen 2016-2017 is er in Nederland 

voor het eerst sprake van promotie en degradatie tussen het 

betaald voetbal en het amateurvoetbal. De mogelijkheid om te 

promoveren, maar ook om te degraderen, wordt betiteld als 

een extra sportieve stimulans voor de kwaliteit en toekomst 

van het Nederlands voetbal. Serge Rossmeisl, directeur van 

de Federatie van Betaald voetbal organisaties (FBo), ziet dat 

echter compleet anders. “De nieuwe piramide zorgt voor een 

landsverschuiving en onvoorziene omstandigheden.”

Serge rossmeisl

‘Vizier te veel op 
sportieve aspect’

En wij staan de clubs in tuchtrechtelijke 
zaken bij als raadsman”, vertelt de 
belangenbehartiger, die nooit procedeert 
tegen een ander FBo-lid. “Als 
werkgeversorganisatie pakken wij veel 
zaken gezamenlijk met de clubs op. In 
dat kader heb ik ook veelvuldig contact 
met de technisch managers. De trainers/
coaches komen vaak indirect om de 
hoek kijken. Bij een geschil tussen een 
club en een speler mag het verhaal 
van de trainer natuurlijk niet ontbreken. 
Dus dan nemen wij contact op met 
de trainer in kwestie. En zo zijn er nog 
wel meer raakvlakken met de coaches 
in het betaald voetbal. Naast spelers 
staan wij, mits de club ons daar om 
verzoekt, bijvoorbeeld ook trainers bij 
in tuchtrechtelijke zaken. En als er een 
verblijfsvergunning moet komen voor 
een speler, dan wil een trainer het liefste 
morgen die vergunning in huis hebben. 
ook in die gevallen speelt de trainer 
op de achtergrond dus een rol. Door 
werkafspraken met de IND garanderen 
wij clubs dat zo’n proces niet langer 
dan twee weken duurt, terwijl er voor 
het aanvragen van een werkvergunning 
normaal drie maanden staat.”

Het zijn allemaal voorbeelden van 
kwesties waarbij de Federatie van 
Betaald voetbal organisaties om de hoek 
komt kijken. Doorgaans buiten het beeld 
van de media en op de achtergrond. 
Zo ook bij de zaak van FC Utrecht, dat 
geld wilde zien van Swansea City voor 
de transfer van doelman Michel Vorm 
naar Tottenham Hotspur. In 2011 stapte 
Vorm over naar Swansea en bedong FC 
Utrecht een doorverkooppercentage van 
maar liefst dertig procent. Toen Vorm 
in 2014 naar Tottenham Hotspur ging 
verwachtte Utrecht daarvoor geld te 

krijgen. Volgens Swansea City was er 
echter geen transfersom betaald voor 
Vorm, maar werd een deal gemaakt met 
ruil van andere spelers. Een constructie 
waardoor Utrecht kon fluiten naar zijn 
geld. Utrecht stapte naar de FIFA, maar 
ving bot. ook bij het internationaal 
sporttribunaal CAS kreeg Utrecht geen 
gehoor.

Een ander actueel en bovenal pikant 
dossier voor de FBo is die van FC 
Twente. “Twente heeft ons destijds 
gevraagd om het Doyen-contract te 
bekijken. Dat hebben wij ook netjes 
gedaan en aangegeven dat het contract 
bepaalde risico’s bevat. Dus om FC 
Twente te behoeden voor problemen zijn 
er door ons aanpassingen doorgevoerd, 
maar daar is door de club uiteindelijk 
niets mee gedaan. Helaas werd er 
vervolgens wel door de voormalige 
clubleiding verkondigd dat het contract 
door de KNVB en de FBo was 
gecontroleerd. Dat is wel frustrerend, 
want dan wordt er gewoon misbruik 
gemaakt van jouw goedheid”, aldus 
Serge Rossmeisl, die tot slot zeer te 
spreken is over de verstandshouding 
tussen de FBo en de CBV. “Door de 
goede samenwerking en afstemming 
met de CBV zijn wij er bij de minister 
bijvoorbeeld in geslaagd om een 
ministeriële regeling af te dwingen voor 
alle in de huidige CAo Trainer/Coaches 
genoemde functies. Deze uitzondering 
was er al voor contractspelers en 
hoofdtrainers, maar nu dus ook voor 
assistent-trainers en andere functies 
in het betaald voetbal. En dit allemaal 
dankzij een staaltje samenwerking om 
zéér trots op te zijn!” 

nog maar te zwijgen over de gevolgen 
voor de desbetreffende gemeente, die 
- ingeval het echt fout gaat - te maken 
krijgt met een stadion dat in de stad 
staat te verpieteren.” 

Het komt de kwaliteit van het Nederlands 
voetbal volgens Serge Rossmeisl niet 
ten goede. “Vergeet niet dat clubs als 
Go Ahead Eagles, Sparta, Cambuur 
Leeuwarden en PEC Zwolle niet zo heel 
lang geleden nog in de kelder van de 
eerste divisie bivakkeerden. Je moet 
er toch niet aan denken dat die clubs 
destijds waren gedegradeerd. Deze 
clubs floreren nu weer, juist doordat zij 
destijds niet konden degraderen”, stelt 
de FBo-directeur. “Bovendien is het 
maar de vraag hoe de amateurclub die 
de omgekeerde weg bewandelt zich in 
het betaald voetbal gaat manifesteren. 
Moet je de stap naar het betaald 
voetbal überhaupt willen maken? Wil 
je een werkgever zijn of niet? Ga je 

08



11

centrale verdedigers elkaar vaker aanspelen”, vertelt Marcel 
Brands, die ook weet dat internationale topspelers beduidend 
ouder - en daardoor over het algemeen fysiek sterker - zijn 
dan de beste spelers van de eredivisie. Desondanks moet je 
volgens Brands met een club als PSV blijven streven naar de 
internationale top. “De gemiddelde leeftijd van de ploegen 
die in de afgelopen jaren de Champions League hebben 
gewonnen ligt niet lager dan 27 of 28 jaar. Het is dus de kunst 
om tot een mix van jeugd en routine te komen. Daarbij is het 
vooral lastig om spelers met Champions League-ervaring aan 
te trekken, want met onze financiële middelen winnen wij het 
niet van het buitenland. Dus moet je slim handelen.”

In het kader van slim handelen mag het binnen halen van 
Andrés Guardado zonder twijfel als een ‘meesterzet’ worden 
betiteld. “Guardado en ook de Nederlandse spelers Luuk 
de Jong en Marco van Ginkel zijn voor ons van onschatbare 
waarde. Spelers die financieel eigenlijk niet haalbaar zijn, 
maar zij hebben allen een eigen verhaal. Zo wilde Guardado 
graag nog een keer om de prijzen spelen. En had De Jong 
bij zijn komst naar Eindhoven zijn zinnen gezet op de 
topscorerslijst, om zich via die weg in de kijker te spelen 
voor oranje. Het is dan mooi om te zien dat die persoonlijke 
doelen daadwerkelijk worden gehaald”, aldus de technisch 
manager, die na zijn eigen voetballoopbaan in korte tijd naam 
heeft gemaakt als beleidsbepaler. Via RKC Waalwijk en AZ 
verdiende Brands een transfer naar PSV, waar hij inmiddels 
alweer zes jaar werkzaam is. In de afgelopen decennia heeft 
de geboren Brabander de invloed van de media steeds meer 
zien groeien. “Die is immens geworden. In mijn periode bij 
AZ kon ik vrij anoniem mijn werkzaamheden uitvoeren en 
nog gewoon over straat, maar dat is nu bij PSV niet meer 
mogelijk. Het nieuws gaat ongelofelijk snel en is de volgende 
dag weer verdwenen. Door de snellere media zit er minder 
diepgang in het nieuws, met als gevolg dat de reacties vaak 
kort door de bocht zijn.”

Tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden probeert Brands zich 
zo min mogelijk te laten beïnvloeden door de media. “Het is 

“We zijn op de goede weg, maar het moet nog wel iets beter”, 
zegt de 54-jarige Marcel Brands, die onlangs zijn contract 
in Eindhoven verlengde tot medio 2020. “ons doel is dat de 
selectie in 2020 voor vijftig procent bestaat uit spelers uit de 
eigen jeugdopleiding. In het seizoen 2014-2015 zaten wij al 
op elf van de 24 en afgelopen jaar hadden wij tien spelers uit 
de eigen jeugd in de selectie.” Er is dus een klein stapje terug 
gezet, maar door de uitstekende prestaties van PSV onder 17 
en het team onder 19 jaar ziet Brands de toekomst rooskleurig 
tegemoet. “Toen ik in 2010 bij PSV ben begonnen was één 
van mijn opdrachten om meer rendement uit de jeugdopleiding 
te halen. Er werd destijds 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in de 
jeugd en te weinig rendement behaald. Ibrahim Afellay was 
de enige speler uit de eigen gelederen”, vertelt de technisch 
manager, die in de afgelopen jaren met onder meer hoofd 
jeugdopleiding Art Langeler veel tijd en energie heeft gestoken 
in de opleiding van de eredivisionist.

“Er gaat nu meer geld naar de jeugdopleiding. De scouting is 
aangepast. De kwaliteit van de staf is flink omhoog gegaan 
met oud-profs als Mark van Bommel, Ruud van Nistelrooij 
en Kevin Hofland, maar ook met trainers met ervaring in 

het betaald voetbal en/of een ALo-achtergrond. Een mooi 
voorbeeld daarvan is Peter Uneken, die afgelopen seizoen 
landskampioen is geworden met PSV onder 17 jaar. En dat 
ALo-verhaal geldt natuurlijk ook voor hoofd jeugdopleiding Art 
Langeler, misschien wel de belangrijkste spin in het web”, stelt 
Brands, die bovendien facilitair op De Herdgang de nodige 
wijzigingen heeft doorgevoerd. “Doordat wij de school naar het 
trainingscomplex hebben gehaald, blijft er naast de studie meer 
tijd over voor het voetballen.” Tegelijkertijd houdt de club meer 
zicht op het beweegpatroon van de jonge spelers. “Met behulp 
van moderne apparatuur meten wij heel veel. Er wordt van de 
spelers op een jonge leeftijd een hoog niveau gevraagd, dus 
mag het fysieke gedeelte niet uit het oog worden verloren.”

Het fysieke aspect blijft in het Nederlands voetbal een 
terugkerend thema. “Ik denk dat wij in Nederland heel veel goed 
doen, maar het kan absoluut geen kwaad om over de grens te 
kijken. En op het fysieke vlak valt zeker nog winst te boeken. 
Het is zaak om dat van binnen te integreren. In Nederland 
zoeken wij altijd naar de voetballende oplossing, maar dat moet 
niet doorslaan. Wij staan bovenaan als het gaat om het aantal 
terugspeelballen naar de keeper. En er is geen land waar de 

de kunst om onze eigen visie en ons eigen beleid uit te blijven 
voeren.” Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want elke 
beweging wordt tegenwoordig met camera’s en mobieltjes 
vastgelegd. In het openbaar een bakje koffie drinken met een 
potentiële aankoop is ondenkbaar. “Je moet soms rare dingen 
uithalen om bepaalde zaken uit het nieuws te houden. Het kan 
allemaal van invloed zijn op de afloop van de onderhandelingen”, 
vertelt de voormalig speler van Feyenoord. “De transfer van 
Guardado wilde ik bijvoorbeeld per se stil houden tot het echt 
helemaal rond was. Benfica lag immers op de loer, dus kon ik op 
het laatste moment nog verliezen.” Meest moeilijk om geheim te 
houden is misschien wel de medische keuring van een speler. 
“Dat is inderdaad een risicopunt en dan moet je creatief zijn. Zo 
geven wij wel eens een andere naam op. Puur om uitlekken te 
voorkomen.”

Het zijn trucjes die anno 2016 passen bij een technisch 
manager, een functie die de 54-jarige Marcel Brands op het lijf is 
geschreven. “Ik heb bewust geen trainerscursus gevolgd, want 
je gaat dan toch onbewust op de trainersstoel zitten. Een trainer 
moet zich niet bedreigd voelen door de technisch manager”, stelt 
de PSV-directeur, die in deze strekking Peter Bosz als voorbeeld 
noemt. “Ik ken Peter als een hele goede trainer, maar hij werd tien 
jaar terug verleid om bij Feyenoord de rol van technisch manager 
te vervullen. Het is ongetwijfeld een leerzame periode voor hem 
geweest, alleen was het niet zijn ding. Het zijn gewoonweg 
twee totaal verschillende functies. Je moet doen waar je goed 
in bent.” Verwonderlijk is het dan ook niet dat Brands een groot 
voorstander is van een technisch directeur bij de KNVB. “Dat is 
een goede stap. Het lijkt mij logisch dat diegene die bij de bond 
verantwoordelijk is voor het voetbaltechnische gedeelte een 
voetbalachtergrond heeft. Iemand die zijn sporen heeft verdiend 
in het betaald voetbal. De KNVB moet voetbal uitstralen! In Zeist 
staat een prachtig complex, maar er liggen wat weinig velden…” 
Al ligt de bal volgens Brands niet alleen in Zeist. “Alle clubs 
moeten voetbal uitdragen. Maak trainers meer deelgenoot en 
creëer draagvlak voor verandering in het Nederlands voetbal. We 
moeten gezamenlijk en als één front bouwen aan het Nederlands 
voetbal.”
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‘We zijn op de goede weg’
Marcel Brands: 

Niets in voetbal is onmogelijk. Zo werd af-

gelopen seizoen maar weer eens duidelijk. De 

loting voor de groepsfase van de Champions 

League kreeg voor PSV het predicaat ‘zware 

loting’, maar de Eindhovense ploeg verraste 

vriend en vijand en overwinterde op het 

hoogste Europese toneel. om nog maar te 

zwijgen over de krankzinnige ontknoping in 

de vaderlandse eredivisie. Voor technisch 

manager Marcel Brands signalen dat de 

Brabantse club op de goede weg is.



Je komt in de zomer bij een club en in je eerste seizoen speel 
je direct op drie fronten mee om een ‘prijs’. Ten Hag en FC 
Utrecht beleefden een prima seizoen, al mistte er wel een 
kers op de taart. op de drie fronten - bekertoernooi, directe 
plaatsing voor Europees voetbal en de play-offs om Europees 
voetbal - werd er namelijk niets gewonnen. “Als je dan die 
finales gaat spelen, moet ook alles kloppen. Er zat bij ons alleen 

teveel tegen om de kroon op het werk te zetten. Zo kregen 
we te maken met blessures in de laatste linie”, verklaart Ten 
Hag, die daarmee onder andere doelt op het wegvallen van 

Veranderingen. Als het gaat over de staat van het Nederlands voetbal, dan wordt er de laatste 

tijd veel gesproken over veranderingen. De KNVB kwam onlangs met het masterplan ‘De 

Winnaars van Morgen’, waarmee Nederland een leidraad heeft om in 2026 weer tot de top 

van het mondiale voetbal te behoren. Erik ten Hag, trainer van FC Utrecht, kan zich helemaal 

vinden in deze ontwikkeling. 

verdediger Timo Letschert, maar ook het gemis van goalie 
Robbin Ruiter. Toch is hij wel tevreden met de prestaties van 
het voorbije seizoen. “We hebben het geweldig gedaan. We 
zijn vijfde geworden, met een bepaald voetbal dat aanspreekt. 
Het spel had een eigen identiteit en de spelers hebben zich 
ontwikkeld. Dat zie je terug in de twee spelers die bij het 
Nederlands elftal zaten.”

Maar als er wordt gesproken over het gebied ‘veranderen’, dan 
kan ook Ten Hag daar, zeker wat betreft FC Utrecht, over mee 
praten. Zo hanteerde hij in de Domstad lange tijd een 5-3-2 
formatie, in Nederland een redelijk ongebruikelijk systeem. Ten 
Hag is niet bang om verder te kijken dan zijn neus lang is en 
kwam zo op het idee om het over een andere boeg te gooien. 
“Ik heb getracht om creatief resultaat te halen. Dat hoeft dan 
niet altijd volgens de geëigende paden te gaan, daar kun je ook 
eens van afwijken door bijvoorbeeld in een ander systeem te 

Door Wouter Foppen

‘Ik heb getracht 
om creatief resultaat 
te halen’

‘Het hoeft niet 
altijd via de 
geëigende paden’
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Erik ten Hag: 

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 schoeneigen-
schappen 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!

Blessurepreventie 
begint bij INTERSPORT!
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spelen. Kijk, 4-3-3 is één systeem en dat kan goed zijn. Mits je 
daar het materiaal voor hebt en je het kan invullen. Maar als je 
niet de specifieke kwaliteiten tot je beschikking hebt, dan moet 
je wel eens van de paden afwijken. Zoals bij Utrecht”, legt Ten 
Hag uit.

Andere dingen verzinnen
Juist eens een andere weg kiezen, dat is wat betreft 
Ten Hag één van de belangrijkste speerpunten om het 

Nederlands voetbal weer omhoog te helpen. Durf weg te 
gaan van de denkbeelden over de Hollandse School, met 
drie middenvelders en buitenspelers. Probeer andere dingen 
te verzinnen. “Ik denk dat we een decennium geleden zijn 
ingeslapen. We hebben te lang vastgehouden aan ouderwetse 
denkbeelden en zijn niet meegegaan in de nieuwe tijd. De 
voetbalwereld is veranderd, landen om ons heen zijn verder 
gegaan. Wij moeten het hebben van innovatie en vernieuwingen 
en juist daarin zijn we achtergebleven”, vindt Ten Hag. De 

trainer van het jaar noemt daarbij uiteraard Rinus Michels en 
Johan Cruijff als voorbeelden. Michels met zijn speelstijl, Cruijff 
met zijn denkbeelden over voetballen. “Het avontuurlijke, 
het offensieve. Aanval is de beste verdediging. Maar ook de 
meevoetballende keeper en de keeper als libero. Dat soort 
zaken, daar liepen Nederlandse coaches in voorop. Die trends 
zien we de laatste jaren steeds minder.”

Toch heeft het afgelopen seizoen uitgewezen dat er nog 
weldegelijk Nederlandse trainers zijn die nieuwe dingen 
verzinnen. Ten Hag zelf is daar een voorbeeld van bij FC 
Utrecht, maar ook de Champions League-cyclus van PSV is 
een goede leerschool. “PSV heeft dit seizoen laten zien dat je 
een rol kunt spelen in Europa en dat hebben ze gedaan door 
creatief te zijn. Phillip Cocu heeft met PSV laten zien hoe je 
dat doet. In de poulefase en ook tegen Atlético Madrid. Die 
schakelden ze op een haar na uit en dat was toch de finalist.” 
Hoe kijkt de coach dan aan tegen de prestaties van Ajax, die 
ook in Europees verband aan het ideale plan bleef vasthouden? 
“Dat is niet aan mij, dat is aan Ajax. Maar laat ik het zo zeggen, 
ze hebben er de laatste jaren in Europa niet echt succes mee 
gehad. Dat is misschien een vraag die ze zich moeten stellen: 
past dit nog in de huidige Europese verhoudingen?” 

‘Winning mind-set’
Het gaat er dus om dat de Nederlandse voetbalwereld van de 
eerder gemaakte plannen en denkbeelden wil afwijken. Niet 
dat het moet, maar laat het vooral niet na. In het masterplan 
van de KNVB heeft ook het element winnen een prominente 
rol. De ‘winning mind-set’, zoals de bond het noemt. Ten Hag 
kan zich wel vinden in meer aandacht voor het speldoel. “Ja, 
dat zeker. Winnen is onderdeel van de sport, al moet het niet 
in alle leeftijdscategorieën bovenaan staan. Maar er komt een 
fase in de ontwikkeling dat het gaat om wedstrijden winnen en 
dan is het dus wel het belangrijkste. Voor mij is dat vanaf de 
B-junioren. Wat dat betreft kunnen we ook wel iets leren uit het 
verleden. In de ploegen van 1974 en 1988 zaten onvoorstelbare 
karakters. Dat soort persoonlijkheden moeten we weer zien te 
ontwikkelen. Voor een deel moet dat in de genen zitten, maar je 
kunt dat ook prikkelen.”

De rol van de trainer is daarin uitermate belangrijk. Spelers 
stimuleren om tot een grootse prestatie te komen, iedere 
week weer. Er, ten koste van alles, eentje meer maken dan 

‘Er komt een fase in de 
ontwikkeling dat het 
gaat om winnen’
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de tegenstander. Ten Hag zag in Duitsland, waar hij twee 
seizoenen het beloftenteam van Bayern München onder zijn 
hoede had, een extreem voorbeeld. “Dat zijn de meesters 
in winnen”, vertelt hij. “Het wordt ze daar met de paplepel 
ingegoten, van jongs af aan al. Uiteindelijk speel je het spel om 
te winnen. Zoals ik al zei, voor mij wordt het echt belangrijk 
vanaf de B-junioren. Maar ook daaronder gaat het er al om, om 
het spel te winnen. In Duitsland is het element al belangrijk bij 
de F- en E-pupillen.”

Bij de oosterburen stak Ten Hag twee seizoenen lang enorm 
veel op. Zeker in het kader van voetbalbeleving, er alles aan 
doen om na negentig minuten als winnaar van het veld te 
stappen. “Dat is zo prachtig in Duitsland, die beleving. En als 
je het dan over winnen hebt… Tja.” De Utrecht-trainer trekt 
op basis van zijn periode in München een pijnlijke conclusie. 
“Zij kijken helemaal niet meer naar ons als voetballand. Het 
gaat daar nu om de grotere competities, Engeland en Spanje 
bijvoorbeeld. Dat zegt ook wel wat he… Vroeger keken ze wel 

naar ons. Ze hebben het bekeken, geanalyseerd en de goede 
zaken eruit gepakt”, roept de coach, die het een ieder aan kan 
raden om een keer elders te gaan trainen. ook om de staat van 
het Nederlands voetbal te verbeteren. “Als je te lang in je eigen 
omgeving blijft, dan ontwikkel je tunnelvisie. Daarom ben ik 
destijds ook van FC Twente naar PSV gegaan. Steek je voeten 
maar eens onder een andere tafel. De essentie van vooruitgang 
is, dat je elke keer probeert nieuwe wegen te vinden. Binnen 
jouw stijl, want het moet natuurlijk wel passen. Dat kan in het 
buitenland.”

Ten Hag leerde in de periode van 2013 tot en met 2015 enorm 
veel van hoofdcoach Josep Guardiola. ‘Een ongelooflijke 
tacticus’, zo omschrijft hij de trainer van Bayern München. ook 
weer iemand die van het pad afwijkt om nog succesvoller te 
worden. “Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. Vooral het 
gepassioneerde en het zelfbewuste. Het is een ongelooflijke 
strateeg. Niemand op deze wereld is tactisch van het niveau 
van Guardiola. Hij heeft altijd weer manoeuvres, strategieën 
en wijkt regelmatig van het pad af. Zo kan hij tegenstanders 
verrassen. Dat heb ik wel van hem meegenomen.” Het was te 
zien bij Utrecht, dat dit seizoen lang niet altijd in een gebruikelijk 
systeem acteerde. “Maar dat was geen systeem van Guardiola 
hoor. overigens wel een Duits systeem”, lacht Ten Hag.

‘Steek je voeten 
maar eens onder een 
andere tafel’



Johan Cruijff
Het succesvolle seizoen met FC Utrecht blijft hij zich 
waarschijnlijk nog wel even heugen. Maar sowieso blijft deze 
jaargang lang op het netvlies staan. Het was het voetbaljaar 
waarin Johan Cruijff, Nederlands grootste voetballer ooit, kwam 
te overlijden. Ten Hag herinnert zich nog een tv-show van 
Cruijff waarin hij mee mocht doen. “Dat heette Cruijff & Co en 
daarin besprak hij in iedere aflevering een bepaalde techniek. Ik 
zat toen in de Twentse selectie en wij waren een keer te gast. 
Verder had ik het geluk dat Arend van der Wel, onze leider 
bij Twente, een huisvriend van hem was. Zo kwam ik er wel 
eens dichtbij. Maar helaas heb ik nooit voetbalinhoudelijk met 
hem gesproken.” Ten Hag hoopt dat de visie van Cruijff voort 
blijft leven. ook om uiteindelijk het Nederlands voetbal weer 
omhoog te brengen. “Het is de speler en de trainer die het 
meeste invloed heeft gehad op het Nederlands voetbal. Het is 
een fenomeen. Zijn creativiteit en altijd nieuwe ontwikkelingen 
bedenken. Proberen slimmer te zijn dan de tegenstander. Het 
creatieve, het avontuurlijke, het zelfbewuste, dat moeten we 
zeker meenemen naar de toekomst.”Ten Hag geniet nu even 
van een voetballoze periode. De aandacht op iets anders, om 
zo halverwege juni weer met frisse moed en veel energie te 

beginnen aan een nieuw seizoen FC Utrecht. Toch gaat de blik 
enigszins nog wel op het voetbal, want met het EK in Frankrijk 
staat er een groot toernooi voor de deur. Ten Hag heeft zijn 
lijstje met favorieten al klaar. “Duitsland is denk ik de topfavoriet, 
maar ook Spanje. De Spanjaarden willen vast revanche nemen 
voor de afgang in Brazilië. En Frankrijk natuurlijk. Niet alleen als 
thuisland, want de Fransen zijn ook weer helemaal terug aan 
de top.” Onze buurman België ziet Ten Hag als een gevaarlijke 
outsider. “Die hebben een onvoorstelbaar goede selectie. Als 
daar een topcoach had gezeten, zoals een Van Gaal, Conte of 
Klopp, dan waren ze zeker een favoriet. Die kunnen iets extra’s 
brengen. Maar ik denk wel dat ze in staat zijn om bij de eerste 
vier te eindigen. Dat moet kunnen.” 
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‘Dat soort 
persoonlijkheden 
moeten we weer 
ontwikkelen’

WIJ BOUWEN STERKE MERKEN
IN EEN VERANDERENDE WERELD

I FEEL 
SPORTEN BIJ 
BASIC-FIT 

 √ Helpt je afvallen

   √ Versnelt je herstel

  √ Verbetert je conditie 

 √  Kan bij meer dan 

140 clubs in Nederland

  √ Kan dag en nacht



Normaal gesproken wordt de Rinus Michels oeuvreprijs niet postuum uitgereikt, maar voor 

Johan Cruijff is op vrijdag 6 mei een uitzondering gemaakt. De speciale prijs ging naar de in 

maart overleden Cruijff voor zijn verdiensten als trainer. De volle hoofdtribune van het 

IJsseldelta Stadion in Zwolle gaf antwoord met een klaterend applaus. “Ik hoop dat hij 

boven lacht”, zegt Wim Jansen, die namens de familie de prijs in ontvangst nam.

rinus Michels Oeuvreprijs 
voor Johan Cruijff
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uitgeroepen tot beste jeugdopleiding 
in het betaald voetbal. Wilfred van 
Leeuwen, trainer van stuntploeg VVSB, 
kreeg de onderscheiding voor beste 
trainer in het amateurvoetbal. “Dit is 
een mooie waardering. Niet alleen voor 
mij, maar ook voor de spelers, het 
bestuur en het volk in Noordwijkerhout. 
We hebben via het bekertoernooi 
geschiedenis geschreven”, blikt hij nog 
even terug.

De laatste prijs was misschien wel de 
belangrijkste. In de categorie trainer van 
het jaar in het betaald voetbal waren 
Frank de Boer, Phillip Cocu, Erik ten 
Hag, Ron Jans en John Stegeman 
genomineerd. De bokaal ging uiteindelijk 
naar Ten Hag, die onlangs met FC 
Utrecht de finale van de KNVB Beker 
speelde. De coach reageerde verheugd 
op de uitverkiezing. “Het doet me veel 
en eigenlijk zorgt het ook wel een beetje 
voor verbazing, want normaal wint een 
trainer met een tastbare prijs. En dat 
gaat FC Utrecht dit seizoen niet meer 
lukken. In het jaar dat Johan Cruijff is 
overleden, deze prijs krijgen… Dat is 
heel bijzonder.”

Het meest bijzondere moment moest 
echter nog komen. Na het uitreiken 
van de gebruikelijke prijzen kwam 
CBV-voorzitter Han Berger nog met 
een toevoeging. Er was dit jaar weer 
een kandidaat voor de Rinus Michels 
oeuvreprijs, die door middel van een 
video bekend werd gemaakt. Jordi 

Cruijff, geïnterviewd door Peter Bosz, 
sprak de menigte toe en daarmee werd 
ook de winnaar duidelijk: vader Johan 
Cruijff. “Ik denk dat hij hier heel erg trots 
op zou zijn. Zelf zag ik hem vooral als 
vader, maar natuurlijk had ik wel door dat 
hij anderen inspireerde. Hij betekende 
veel voor mensen en het is mooi dat 
zijn collega’s hem ook waarderen”, zegt 
Jordi, die vervolgens vertelde dat de 
prijs in ontvangst werd genomen door 
voetbalvriend Wim Jansen.

Jansen, zowel binnen als buiten de 
lijnen een vriend van Cruijff, was vereerd 
dat de familie hem naar voren had 
geschoven. “Het is een hele grote 
eer om deze prijs in ontvangst te 
nemen”, begint Jansen. “Johan was 
uniek. Hij was als speler fantastisch, 

maar als trainer ook. Hij had zijn 
eigen aanvallende speelstijl en week 
nooit van die gedachte af.” De 
oer-Feyenoorder lepelde nog een 
anekdote op, waaruit de grootheid van 
Cruijff blijkt. “Ik speelde mijn laatste 
jaar bij Ajax en toen kwam hij er net 
bij. Vanaf het eerste moment hadden 
we er een speler/coach bij. Hij zette 
het tijdens een wedstrijd zo om en 
dat was voor de ploeg heel fijn.” Het 
trainerscongres werd vervolgens 
afgesloten met een demonstratie van 
Alex Pastoor, hoofdtrainer van Jupiler 
League-kampioen Sparta Rotterdam. 
Een waardig einde van een 
schitterende dag.

Mooier kon het haast niet, de veertiende editie van het 
Nederlands Trainerscongres. Een stralend zonnetje, een mooi 
decor en ruim 1.200 trainers/coaches uit zowel het betaald 
voetbal als het amateurvoetbal. Zij kregen in het IJsseldelta 
Stadion, het onderkomen van PEC Zwolle, een gevarieerde 
dag voorgeschoteld, met voor ieder wat wils. Het congres, 
ook dit jaar weer georganiseerd door de CBV en de VVoN in 
samenwerking met vakblad De Voetbaltrainer en de KNVB, 
werd geopend met een demonstratie van Vitesse. onder leiding 
van coach Gerry Hamstra en zijn team kregen de aanwezige 
trainers een kijkje in de Arnhemse keuken. Zo waren er nieuwe 
technologieën te zien, waaronder een bril met camera die 
trainers mee laat kijken met hun spelers.

Na de demonstratie van Vitesse was het de beurt aan de 
amateurs van Barendrecht. De enthousiaste Adrie Poldervaart 
toonde een staaltje rond het vinden van de juiste passlijnen. 

Dit deed hij met een groot deel van de eerste selectie, die 
een dag later in de topklasse gewoon moest aantreden tegen 
Scheveningen. “Daarom verdienen zij ook wel een applaus, 
want morgen is niet geheel onbelangrijk”, aldus de hoofdtrainer. 
Het optreden van de amateurs werd opgevolgd door een ploeg 
met jeugdspelers van PEC Zwolle, die onder leiding van Peter 
Hyballa een volgende demonstratie afwerkten. De trainer van 
het Duitse Bayer Leverkusen onder 19  - en komend seizoen 
hoofdtrainer van NEC - liet zich gelden en daarmee de Zwolse 
jeugd flink zweten. Ook dat viel in goede aarde.

Vervolgens was het na de pauze tijd voor het uitreiken van 
de Rinus Michels Awards. Presentator Bert van Losser 
riep allereerst de genomineerden in de categorie beste 
jeugdopleiding in het amateurvoetbal naar voren. De prijs 
ging uiteindelijk naar het Groningse Be Quick 1887. De 
jeugdopleiding van AZ werd voor het tweede jaar op rij 
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De regelmatig bekritiseerde 
ondergrond in de GelreDome maakte 
in de zomer van 2015 plaats voor een 
XtraGrass™-veld. Daarnaast werd 
op het trainingscomplex van Vitesse 
eenzelfde mat neergelegd. “Voor de 
manier waarop Vitesse speelt is een 
uitstekend veld erg belangrijk, want wij 
proberen immers door sterk positiespel 
tot scoren te komen. Dan is het niet 
handig als de bal door het veld alle 
kanten op stuitert”, stelt Maas, die erg te 
spreken is over het revolutionaire veld. 
“op een natuurgrasveld ontstaan na 
verloop van tijd slechte plekken, zoals 
in de doelgebieden bijvoorbeeld. Daar 
heb je op een hybride veld geen last 
van. Ik heb het afgelopen seizoen ook 
geen coach horen klagen over ons veld. 
Alle coaches zijn er positief over en wij 

“Dit is absoluut de toekomst. Het zou mij niet verbazen als er binnen afzienbare 

tijd heel veel clubs in binnen- en buitenland op een hybride grasveld spelen.” 

Het zijn de woorden van Rob Maas, die het afgelopen half jaar als hoofdtrainer 

van Vitesse dagelijks actief was op een XtraGrass™-veld. Het gaat hier om een 

natuurgrasveld, dat voor slechts zeven procent bestaat uit kunstgras. Doordat 

de kunstgras sprieten in het veld zijn verweven lijkt het gewoon op een natuur-

grasveld, dat bovendien glad en egaal blijft. 

hebben het afgelopen jaar behoorlijk wat 
clubs over de vloer gehad om het veld 
te bewonderen. En niet alleen clubs uit 
eigen land, maar ook Duitse clubs.”

De XtraGrass™-velden van de 
Arnhemse eredivisionist zijn aangelegd 
door GreenFields, onderdeel van 
materiaaltechnologieconcern Koninklijke 
TenCate. Een groot voordeel van de 
velden is dat de gebruiksintensiteit 
verveelvoudigd wordt ten opzichte 
van een regulier natuurgrasveld. “Een 
stadionveld wordt jaarlijks gemiddeld 
100 tot 150 uur belast. XtraGrass™ kan 
800 tot 900 uur per jaar worden belast”, 
aldus Rob Maas, die tot slot benadrukt 
dat voetballers na een sliding op een 
hybride veld niet bang hoeven te zijn 
voor schaafwonden. “De voetballers 

komen niet in contact met het kunstgras, 
dat iets boven de zandlaag uitkomt. En 
de terreinknecht hoeft niet bang te zijn 
dat hij het gras te kort maait en zo ook 
het dieper gelegen kunstgras afknipt.” 
De hybride velden van Vitesse gaan liefst 
vijftien tot twintig jaar mee. 

RoB MAAS: 

‘Hybride grasveld 
is de toekomst’
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‘Wij leven boven onze stand’
Erwin Koeman:

Hoe bevalt het in Southampton?
Het bevalt goed. Southampton is een 
rustige stad waar ik mezelf kan zijn. Ik 
woon in een haven met mooi uitzicht 
over het water, waar ik de cruiseschepen 
zie komen en gaan. Naar het stadion 
rijden duurt slechts drie minuten en naar 
het trainingscomplex twintig minuten.

Hoe is het als voormalig hoofdcoach 
om nu als assistent van broer Ronald te 
fungeren?
Dit bevalt mij ook prima! Ik kan mij 
goed aanpassen aan de situatie. 
Het samenwerken met mijn broer in 
de Premier League is toch wel heel 
bijzonder. Het is een unieke ervaring 
waar ik als trainer alleen maar beter 

van wordt. De combinatie met Ronald 
is perfect, omdat wij elkaar aanvullen 
en bovendien dezelfde visie hebben op 
voetbal.

Hoe gaat het op sportief gebied?
Wij leven nog steeds boven onze stand 
en dat is geweldig om mee te maken. In 
het seizoen 2014-2015, nadat er acht 

basisspelers waren verkocht, werden we 
zevende en pakten wij een ticket voor 
Europees voetbal. Terwijl iedereen schreef 
dat wij een degradatiekandidaat waren. En 
het afgelopen seizoen was de concurrentie 
voor ons als relatief kleine club in Engeland 
eigenlijk nog groter, maar zijn wij zelfs op 
de zesde plek geëindigd. Boven clubs als 
West Ham United, Liverpool en Chelsea. 
Met 63 punten was de club bovendien 
succesvoller dan ooit in de Premier 
League.   

Hoe is het gesteld met de faciliteiten in 
Southampton?
De faciliteiten zijn top. Alles is aanwezig 
wat je nodig hebt in deze tijd om 
topsport te bedrijven. Verder is het erg 
relaxed om te trainen, omdat er geen 
pers en toeschouwers aanwezig zijn. 
Naar uitwedstrijden reizen wij per bus, 
trein of vliegtuig. De club huurt per jaar 
een aantal malen een vliegtuig om ons 
naar uitwedstrijden te brengen.

Ligt het niveau van de trainingen 
bij Southampton hoger dan bij de 
Nederlandse topclubs?
In Nederland wordt er technisch 
en tactisch goed en gestructureerd 
getraind. In Engeland wordt er wel meer 
aandacht geschonken aan het fysieke 
aspect. Ik denk dat daar in Nederland 
ook meer aandacht voor moet zijn. Het 
voetbal hier vraagt enorm veel van een 
speler. Ik zeg niet dat het altijd beter is 

dan in Nederland, maar elke wedstrijd 
is wel een gevecht. Bovendien wordt er 
hier in de winter gewoon doorgespeeld. 
Eind december en begin januari 
speelden wij in totaal zes wedstrijden: op 
20, 26 en 28 december en op 2, 5 en 10 
januari. Ik denk dat ons trainingsniveau 
hoog ligt. Tevreden zijn wij echter niet, 
omdat we altijd een stapje omhoog 
willen.

Wat is de kwaliteit van de Engelse 
trainers?
Engelse trainers zijn enthousiast en 
motiverend. ook hier heb je verschil 
van kwaliteit in trainers. Bijvoorbeeld 
Eddy Howe van Bournemouth is een 
jonge en technisch/tactisch sterke 
trainer. Hij laat zijn team verzorgd en 
gedisciplineerd spelen.

Is de inbreng van buitenlandse 
coaches groot?
De inbreng van buitenlandse coaches 
is groot, want veertien van de 
twintig teams wordt geleid door een 
buitenlander. De mensen vragen zich hier 
ook wel af waarom er zo weinig Engelse 
coaches in de Premier League werken. 
Zelf denk ik dat invloedrijke makelaars 
soms bepalen wie trainer ergens wordt.

Met welke mensen ga je buiten het 
voetbal veel om?
Mijn vrouw komt rond de 
thuiswedstrijden hier naartoe en dan 

gaan we samen, of met Ronald, of 
Jan Kluitenberg wat eten en drinken. 
Verder heb ik hier nog een aantal andere 
mensen ontmoet. En na een wedstrijd 
kom ik vaak in mijn stamcafé.

Wat is jouw doel met Southampton?
Europees voetbal is voor ons erg belangrijk 
en dat hebben we nu opnieuw gehaald, 
ondanks de concurrentie van clubs als 
Everton, Chelsea, Stoke City, Liverpool en 
West Ham United. Verder is ons doel om 
attractief te spelen, want daar staan we 
ook bekend om. En het uiteindelijke doel 
van de club is om een stap voorwaarts te 
maken. Dit is echter wel een heel moeilijke, 
omdat er dan geïnvesteerd moet worden 
in betere spelers.

Wanneer keert Erwin Koeman terug 
naar Nederland?
Ik leef bij de dag. Dat is volgens 
mij het beste. Mede omdat in deze 
chaotische wereld van alles mogelijk 
is, zowel positief als negatief. Ik heb 
het wel altijd aantrekkelijk gevonden 
om in het buitenland te werken. Je 
werkt dan in een andere cultuur, 
ontmoet nieuwe mensen en doet 
nieuwe ervaringen op. Nederland 
blijft altijd trekken, maar geen idee 
wanneer ik als trainer terugkom.  



‘Sfeer in het stadion 
is werkelijk uniek’

Hoe bevalt het in Istanbul?
ontzettend goed. Natuurlijk waren de recent gepleegde aan-
slagen een donkere keerzijde, maar Istanbul is een prachtige 
stad en Galatasaray een grote club. Na vijf jaar in Beijing 
gewoond te hebben is dit weer een heel nieuw avontuur. 

Kwam de vraag om hoofdtrainer te worden van Galatasaray 
voor jou als een grote verrassing?
Eigenlijk was de snelle aanstelling als hoofd jeugdopleiding al 
een verrassing, aangezien ik na het Chinese avontuur slechts 
vier weken terug was in Nederland. Ik was inderdaad net be-
gonnen in die functie en toen werd de zittende trainer ontsla-
gen. Uiteindelijk kwam de club bij mij uit om het stokje voor het 
laatste gedeelte van het seizoen over te nemen. Natuurlijk was 
dit een verrassing, maar wel een unieke mogelijkheid.

Hoe gaat het op sportief gebied?
op het moment van schrijven zitten wij vier dagen voor de grote 
en beladen bekerfinale tegen Fenerbahce. In de competitie 
zijn wij, ondanks het feit dat de laatste wedstrijden gewonnen 
werden, op een teleurstellende zesde plaats geëindigd. Die 
plek geeft geen recht op Europees voetbal. Galatasaray is één 

jaar uitgesloten voor het spelen van Europees voetbal vanwege 
het overtreden van de regels van ‘Financial Fair Play’. Plaatsing 
daarvoor is dit jaar zo belangrijk, omdat de straf anders pas een 
jaar later in zal gaan. Het winnen van de bekerfinale is dus een 
‘must’ om dat te bereiken.

Hoe is het gesteld met de faciliteiten in Istanbul?
Prachtige stadions en perfecte grasmatten ben ik in de 
gespeelde wedstrijden tegen gekomen. De weersomstandig-
heden zijn natuurlijk ook ideaal, maar dat ziet er allemaal enorm 
goed uit en er wordt ook de komende jaren veel geïnvesteerd. 
De thuishaven van Galatasaray ‘Florya’ is eigenlijk te vergelijken 
met de situatie die wij bij Ajax hadden. De jeugdteams en het 
eerste elftal trainen op hetzelfde complex in een heel vertrouw-
de omgeving. En zeker bij het eerste elftal is het perfect om te 
werken met alle mogelijke beschikbare middelen en omstandig-
heden.

Ligt het niveau van de trainingen bij Galatasaray hoger dan bij 
de Nederlandse topclubs?
Ik ben de vierde trainer dit jaar die aan het roer staat. Er zit 
dus niet heel veel continuïteit op het technische vlak, want elke 

trainer zal uiteindelijk zijn eigen accenten willen leggen. Binnen 
het Nederlandse trainersgilde heerst veelal de opvatting ‘zoals 
je traint speel je ook de wedstrijden’. Dit uitgangspunt kom je in 
het buitenland veel minder tegen. Het is dus voor een deel aan-
passen en voor een deel dit principe wel doorvoeren. Het uitein-
delijke niveau zal natuurlijk bepaald worden door de kwaliteiten 
van de spelers. Wij hebben internationals uit zeven verschillende 
landen, dus kwaliteit is er genoeg. Het grootste verschil met 
Nederland is de leeftijdsopbouw van de groep. Er zijn veel 
ervaren spelers binnen de spelersgroep die ook een extra 
fysieke component toevoegen.

Hoe belangrijk is het fysieke aspect in het Turkse voetbal?
Erg belangrijk. Het is een goede competitie, die bijna niet te 
vergelijken is met de competitie die wij in Nederland hebben. Je 
zult echt fysiek honderd procent moeten zijn om het tempo van 
de wedstrijden aan te kunnen. Tactisch kunnen wij nog wel het 
één en ander ontwikkelen en daar heb ik in de laatste periode 
ook het voornaamste accent op gelegd. Gelukkig is de spelers-
groep goed coachbaar en hebben we wel wat stappen kunnen 
maken.

Wat is de inbreng van de Nederlandse spelers in Galatasaray?
Met Wesley Sneijder en Ryan Donk zijn er twee Nederlanders 
binnen de selectie. Met Wesley heb ik een speciale band, omdat 
ik ook zijn trainer was in mijn eerste trainersjaar in 1995 bij Ajax. 
Hij was toen 11 jaar. Wesley is een hele belangrijke speler 
binnen de spelersgroep, zowel binnen als buiten het veld. 
Hij heeft zich ontwikkeld als leider van de groep. Samen met 
onze aanvoerder Selcuk zijn zij de bepalende spelers. Hij heeft 
natuurlijk zijn beslissende kwaliteiten binnen het veld en is nog 
steeds ambitieus en zeer gedreven. Ryan heeft vorig jaar een 
geweldig jaar gehad bij Kasimpasa en behoorde tot de beste 
spelers van de Turkse competitie. op basis van die prestaties 
heeft hij een transfer gemaakt naar Galatasaray. 
   

Wat is de kwaliteit van de Turkse trainers?
Ik ben hier pas kort aan de slag, dus om een eindoordeel te 
geven over de kwaliteiten van de zittende trainers is het nog wat 
vroeg. Zoals overal zullen er goede en minder goede trainers 
rondlopen. De druk om te presteren ligt hier wel veel hoger dan 
in Nederland. De beleving van het voetbal is enorm. Elke dag 
staan de kranten vol van allerlei randzaken en de mensen zijn zo 
ongelooflijk gepassioneerd verbonden aan hun club. De sfeer in 
het stadion van Galatasaray bij de grote wedstrijden is werkelijk 
uniek en heb ik nergens anders zo ervaren.

Met welke mensen ga je buiten het voetbal veel om?
Haha. Sinds ik ben begonnen als hoofd jeugdopleiding en later 
het stokje heb overgenomen als hoofdcoach van Galatasaray 
heb ik op de kop af één dag vrij gehad die ik heb gebruikt om 
de nodige huishoudelijke zaken aan te schaffen. Verder ben 
ik eigenlijk alleen te vinden op het trainingscomplex, of bij het 
eerste of bij de jeugd. Hopelijk kan ik in de zomer samen met 
mijn gezin wat meer genieten van de stad. Afgelopen voorjaar 
hebben wij al een bezoek gebracht aan Istanbul, maar er is nog 
zoveel te bezoeken en te zien!

Wat is jouw doel met Galatasaray?
De doelstelling is duidelijk. Wij moeten ons plaatsen voor 
Europees voetbal en dat kan in de huidige situatie alleen via het 
winnen van de beker, dus dat zal een ongelooflijk beladen en 
belangrijke wedstrijd worden.

Wanneer keert Jan olde Riekerink terug naar Nederland?
Ik heb ondertussen al veel van de wereld gezien en di-
verse functies binnen de voetballerij bekleed. Gelukkig 
kon mijn gezin goed met deze situatie omgaan en hebben 
zij mij altijd gesteund in de keuzes die wij gemaakt 
hebben. Nu ik weer als hoofdtrainer van Galatasaray aan 
de slag ben, bevalt mij het hoofdtrainerschap ook wel 
weer. Voorlopig heb ik nog een tweejarig contract als 
hoofd jeugdopleiding, maar daarna zou ik best wel weer 
openstaan voor een uitdaging in Nederland.
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Jan Olde riekerink: 
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Scoren met talent!
Op het Centre for Sports & Education (CSE) 
in Zwolle haalt ieder talent dagelijks het 
beste uit zichzelf. Of het nu in de school-
banken, in de zaal of op het veld is. Elke 
dag is anders, maar de passie voor sport en 
de ambitie om daarmee een professionele 
loopbaan te starten staan altijd centraal. 
Door goed onderwijs, sportspecifieke 
trainingen en sportondersteunende lessen 
over bijvoorbeeld voeding, kracht en  
mentale aspecten worden talenten van 
A tot Z voorbereid op een toekomst als 
topsporter. Daarmee is het CSE uniek in 
Nederland.

Samenwerking PEC Zwolle
Op voetbalgebied werkt het CSE nauw  
samen met de jeugdopleiding van  
PEC Zwolle. Het overgrote deel van de  
jeugdspelers volgt onderwijs op het CSE. 
Zowel voortgezet- als beroepsonderwijs, 
ieder op z’n eigen niveau.
Andere sporten die aangeboden worden, 
zijn: acrogym, atletiek, basketbal, golf,  
hippische sport, hockey, judo, sport- 
acrobatiek, tafeltennis, tennis, voetbal en 
vrouwenvoetbal, volleybal, waterpolo, wiel-
rennen en zwemmen. Klassen zijn samen- 
gesteld 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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Bijna 26 jaar geleden stond Jan Reker aan de wieg van de 
vakvereniging Coaches Betaald Voetbal, kortweg CBV. Hij 
richtte de vakvereniging op, destijds nog nauw verbonden aan 
de VVoN. Vanwege fricties met het toenmalige VVoN-bestuur 
ging de vakvereniging op 14 februari 1996 op zelfstandige 
basis verder en sindsdien is de CBV alleen maar gegroeid. De 
vakvereniging heeft een belangrijke functie binnen het betaald 
voetbal en is dan ook in vele commissies en werkgroepen actief. 
Vele trainers/coaches zijn in de loop der jaren lid geworden en 
hebben verschillende bestuursfuncties bekleed.

Coaches Betaald Voetbal is in de afgelopen twintig jaar 
uitgegroeid tot een goede belangenbehartiger van en voor haar 
leden. De vakvereniging manifesteert zich als een vaste en 
betrouwbare waarde in het betaald voetbal. Dat blijkt ook wel uit 
het aantal trainers/coaches dat is aangesloten bij de CBV. Een 
groot aantal is lid en blijft dat ook. 

De vakvereniging laat zich in het aansturen en het uitvoeren van 
het voetbalbeleid al jaren leiden door Nederlandse deugden: 
een goede infrastructuur, een cultuur van overleg, kennis van de 
internationale voetbalwereld, een groot netwerk en het idee over 
opleiden, ontwikkelen en presteren. Daarnaast is de CBV in de 
loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardig gesprekspartner 
van de KNVB, clubs en andere belangenorganisaties. In haar 
visie geeft de vereniging prioriteit aan kwaliteit en professionaliteit 
in opleiden, ontwikkelen, gedrag en presteren.

Uiteraard mag een missie niet ontbreken. Tot op heden heeft de 
CBV vaak aan haar missie voldaan en daardoor ook de positie 
gekregen die het nu heeft. op dit moment noemt de CBV zichzelf 
de cultuurdrager van het Nederlands voetbal en de bewaker van 
de Hollandse School. De CBV kenmerkt zich door een extreme 
passie voor voetbal en voor het vak van trainer/coach. Coaches 
Betaald Voetbal zet haar kennis en ervaring dan ook in voor 
mens en samenleving. Het is een missie die zo klaar is als een 
klontje. Een mooi startpunt voor de komende twintig jaar.
 
In het Coaches Betaald Voetbal Magazine van december 2016 
blikken we uitgebreid terug op twintig jaar CBV!

20 jaar!
Coaches Betaald Voetbal

Een jubileum is speciaal en iets speciaals mag 

niet zomaar voorbij gaan. In februari van dit 

jaar bestond Coaches Betaald Voetbal 

twintig jaar en dus is het de hoogste tijd om 

eens terug te blikken. 
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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?
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