
 
 
Coaches Betaald Voetbal, Regiovergadering Noord/Oost  

Locatie:   Landstede Sportcentre  

Tijdstip:  18 november 2014, 19.00-22.00 uur 

Leider:  Peter Bosz / Gerard Marsman  

Verslaglegging: Peter Bosz / Petra Balster  

 

Aanwezig:  Alfons Arts, Peter Boeve, Peter Bosz, Dennis te Braak, Bram Braam, Marcel van 

Buuren, Rini Coolen, Bert Ebbens, Joop Gall, René Hake, Gerry Hamstra, Ben 

Hendriks, Sipke Hulshoff, Lambert Jager, Michel Jansen, René Kolmschot, Hendrie 

Krüzen, Erwin vd Looi, Gerard Marsman, Rob McDonald, André Mulder, Paul  

Raveneau, Arie Schans, Edward Sturing, Hugo Alves Velame, Jan Vreman, Gerhard 

Wermink, Hans Westerhof, Wim van Zeist, Wim van Zwam  

 
Doelstelling:  Bespreken en discussiëren van de staat van het Nederlandse voetbal aan de hand vijf 

stellingen door vijf subgroepen.  

 

1. In de huidige Eredivisie zie je een brede nivellering. De ploegen staan in de ranglijst dicht op elkaar 
met vooral een grote middenmoot. De traditionele topteams winnen niet zo gemakkelijk meer als 
vroeger. Wat betekent dit? Is nivellering goed of slecht voor de competitie? Goed of slecht voor de 
clubs? Heeft het feit dat onze clubteams het moeilijk hebben in Europa hiermee te maken?  
 
Subgroepen: 
1.a: Is de nivellering goed of slecht?  

 Goed: 4. Slecht: 1. 
1.b:: Waarom haken we internationaal af: 

 Toppers weg 

 Leeftijd, jong 

 Geld ( TV) 

 Transferperiode 

 Kunstgras  
 
2. In de huidige Jupiler League staat veel te gebeuren. Er is al de toetreding van Achilles’29 en de 
beloftenteams van Ajax, PSV en FC Twente geweest. Een groot aantal clubs heeft door financiële 
druk de selectie en staf ingekrompen en is van full time naar parttime werknemers gegaan. Nu is er 
het voorstel voor een nieuwe piramide opzet van de competities met invoering van een landelijke 
(Tweede) Divisie met verplichte promotie- en degradatieregeling. Is dit een goede ontwikkeling? Wat 
zullen de consequenties zijn? Wat is de belangrijkste functie van de Jupiler League?  
 
Subgroepen: 
2.a: Nieuwe piramide in het betaalde voetbal, goed of slecht?  

 Goed: 3. Slecht: 1. Tweeledig: 1. 
2.b: Wat zullen de consequenties zijn: 

 Financiën, beleving weg, angst 

 Kwaliteit  van de beloften gaat omhoog 

 Promotie en degradatie  
 
 
3. De resultaten van de nationale jeugdteams zijn in alle leeftijdscategorieën wisselend maar beter dan 
20 jaar geleden. Onder 17 haalde de finale van het EK. Onder 19 werd in de kwalificatie 
uitgeschakeld. Ajax A1 laat goede resultaten zien in de Champions League onder 19. Jong Oranje 
werd na een goede start op dramatische wijze uitgeschakeld voor het EK en dus voor de Olympische 
Spelen. Wat is de reden voor deze wisselende resultaten? Lopen we achter op technisch, tactisch, 
fysiek of mentaal gebied? Wat betekent dit voor onze jeugdopleidingen? Doen we de juiste dingen? 
 
 



 
 
 
Subgroepen:  
3.a: Leiden we goed op in Nederland?  

 Matig: geen gymlessen meer op scholen. Eenzijdig, motorische eigenschappen, meer 
individualiseren. 

3.b: Wat moeten we anders/ beter doen: 

 Veel en veelzijdig bewegen 

 Rekening houden met verschillende culturen ( maatschappelijk) 

 Teveel pamperen 

 Discipline omhoog 

 Betere samenwerking met onderwijs 

 Lat hoger leggen 

 Meer trainen 

 Verantwoordelijkheid weer bij speler leggen 

 Winnaarsmentaliteit 

 Aandacht voor verdedigen 

 Te eenzijdig in speelwijze 

 Kinderen op één positie 

 Betere opleiders / Specialisten 

 Mentaal aspect: ligt ook bij ons trainers, wij moeten mee veranderen.  
 

 
4. De sterren van het Nederlandse voetbal zijn op dit moment Robben, Van Persie, Sneijder, 
Huntelaar en De Jong. Zij spelen of hebben gespeeld bij de absolute topclubs in Europa. Ze zijn ook 
allemaal de dertig gepasseerd. De groep hieronder speelt in Nederland of bij Europese clubs, die op 
een lager niveau spelen. Waar zijn onze supertalenten gebleven? Wat missen de jonge spelers om 
mee te kunnen op het absolute topniveau? Kunnen we in Nederland nog wel supertalenten 
ontwikkelen?  
 
Subgroepen: 
4.a:  Wat missen onze jonge spelers om mee te kunnen op absoluut topniveau?: 

 Ervaring 

 Ten snel vertrekken 

 Winnaarsmentaliteit 

 Te veel excuses  

 Zelfdiscipline 

 Zelfbeeld 

 Echt de top willen halen ( intrinsieke motivatie) 

 Uitdaging om top te presteren 

 Beleving 
 

 
5. De Hollandse School is een begrip in de wereld. We zijn de uitvinders van het totaalvoetbal en 
inspirator voor vernieuwing op voetbalgebied. Zo zeer zelfs dat in het buitenland naar onze ideeën 
wordt gewerkt (zie Duitsland, FC Barcelona, Bayern München, Guardiola). Wat wordt de volgende 
stap in topvoetbal? Welk systeem? Welke spelopvatting? Wat voor spelers? Wat voor opleiding? Wat 
kunnen we bedenken om de aansluiting te krijgen en een voorsprong op te bouwen?  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Subgroepen: 
5.a : Hoe kunnen we de aansluiting weer krijgen? 

 Bij de jeugd competitie structuur 

 Meer gevuld met onze jonge talenten 

 Waar we goed in zijn verbeteren: creatief zijn 

 Oudere coaches inzetten als mentor bij jongere coaches 

 Meer innovatie 
 

5.b : Wat moeten we doen om weer voorop te lopen?: 

 Bij andere sporten kijken 

 Nadenken over en kijken hoe het voetbal er in 2025 uitziet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwolle, 19 november 2014 
 


