
 
 
Samenvatting Coaches Betaald Voetbal, Regiovergadering West 

Locatie:   Sportpark de Toekomst, Amsterdam 

Tijdstip:  19.00-21.30 uur 

Leider:  Pieter Huistra 

Verslaglegging: Tamara Schellekens 

 

Aanwezig:  Oscar Alkemade, Dennis Bergkamp, Winston Bogarde, Joop Brand, Tonnie Bruins 

Slot, Michel Doesburg, Leeroy Echteld, Rene Feller, Cees Glas, Dirk Heesen, Pieter 

Huistra, Co Jager, Kiri Kalaitzis, Sander Kloos, Carlo L’ami, Gerard van der Lem, 

Stanley Menzo, Heini Otto, Said Quaali, Ab Plugboer, Hennie Spijkerman, Koen 

Stam, Pim Verbeek, Jaap de Vries, Roy Wesseling, Aloys Wijnker, Gery Vink, 

Andries Ulderink,, Tonnie Bruins Slot 

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

stellingen  

Vorm:  Voorbespreking in vijf subgroepen, verdeeld door Pieter Huistra en plenaire 

nabespreking  

 
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?  
 
Samenvatting discussie 
Spelers worden beter door een sterkere tegenstander. Iedere jaar staat de trainer voor een nieuwe 
groep en in de loop van de competitie groeit het team door de zwaarte van de wedstrijden. 
Wedstrijden spelen in de Champions League is belangrijk; spelers leren daar veel meer van dan 
bijvoorbeeld wedstrijden te spelen tegen de subtop. Spelers gaan nu eerder naar het buitenland 
(gemiddelde leeftijd van 27/28 jaar naar 20/21 jaar). Het bereiken van de tweede ronde in de Europa 
League in plaats van de ronde na de Champions League is een doelstelling voor de Nederlandse 
clubs. Spelers worden 30% beter door op een hoger niveau te spelen. Het is belangrijk om de focus te 
verleggen naar het aan de onderkant opleiden van spelers. Spelers moeten eerder klaar zijn voor de 
top en een dragende rol in het team. Spelers, die regelmatig in het eerste elftal spelen, hebben te 
maken met een grotere weerstand en zijn vervolgens toe aan een andere competitie. topclubs kiezen 
ook bewust voor jongere spelers om economische redenen. Misschien is dit ook uit nood geboren.  
 
Individuele opmerking Tonnie Bruins Slot: nivellering vindt plaats bij de subtop. 
 
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?  
 
Samenvatting discussie 
De ontwikkeling van de nieuwe competitiestructuur is een goede ontwikkeling. De open competitie zal 
consequenties hebben voor wellicht sommige clubs, die in de financiële problemen kunnen komen. 
Een goede organisatie is hierin belangrijk. Omdat je kunt degraderen en kampioen kunt worden, 
zullen spelers zich sneller ontwikkelen. Dit legt ook druk bij de trainers en de directie. De Jupiler 
League is een kweekvijver voor de Eredivisie. Nadeel is dat er bijna geen uitsupporters meekomen bij 
clubs zoals Jong Ajax en Jong PSV. Bij FC Oss en Telstar leveren de wedstrijden tegen Jong Ajax wel 
meer toeschouwers en soms een uitverkocht stadion op. Het belangrijkste nadeel is 
competitievervalsing dat teams op maandagavond met een sterker team aantreden dan op 
zaterdagavond of zondagmiddag omdat enkele spelers, die in het weekend nog op de bank zaten bij 
het eerste elftal, op maandag spelen. Belangrijkste aandachtspunten: competitievervalsing tegengaan 



 
en talenten moeten het gehele seizoen speeltijd krijgen. De Jupiler League biedt weerstand, die 
talenten nodig hebben. Het niveau wordt als goed ervaren, beter dan de gesloten competitie op 
maandagavond. Beloftenteams moeten zo veel mogelijk hun sterkste team op kunnen stellen het 
gehele seizoen om competitievervalsing tegen te gaan . Minder restricties zullen hierbij iedereen 
helpen. 
 
Tonnie Bruins Slot pleit voor het Spaanse model waarbij de A-selectie bestaat uit ongeveer 25 spelers 
en de B-selectie bestaat uit een X aantal spelers. In de kerstperiode kunnen dan 2 tot 3 spelers 
wisselen. Wanneer spelers meer dan vijf wedstrijden in het eerste elftal hebben gespeeld, mogen ze 
niet meer terugkeren bij de B-selectie.  
 

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? 
 
Samenvatting discussie 
De vraag die er is, wat we met de nationale teams met de spelers doen door de trainers. Er wordt over 
het algemeen geconstateerd dat er weinig creativiteit is bij de nationale teams en dat de verkeerde 
talenten worden geselecteerd. De vraag is hoe je van individuen in korte tijd de creativiteit van een 
speler kunt laten excelleren. Er is nu het idee dat er veel te veel tactische overkill plaats vind. Ook is 
de vraag wie binnen de KNVB de trainers en de coaches aanstelt? Hoe maak je een keuze tussen de 
“doorgewinterde” coaches versus de trainers, die doorstromen vanuit de opleidingen? De winnaars- 
en “over je lijk mentaliteit” mag wat meer worden getoond in Nederland. Ook wordt de rol van de 
scheidsrechter in UK aangehaald waarbij de scheidsrechter minder snel fluit voor kleine 
overtredingen. 
 
De rol van kunstgras wordt besproken en de vergelijking tussen voetbal en hockey. Het zwarte 
onderdeel binnen het kunstgras is slecht voor de ogen van de spelers en kan blijvend letsel 
veroorzaken.  
 
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?  
 
Samenvatting discussie 
Iedereen is er van overtuigd dat er veel talenten zijn in Nederland. Trainers moeten meer aandacht 
geven aan het ontwikkelen van specifieke voetbal kwaliteiten minder aan de tactische speelwijze. Het 
is belangrijk spelers te blijven uitdagen in ontwikkelen. Soms is de overgang van ervaring bij Ajax van 
de Youth League naar Willem 2 te groot. Wanneer je zes tot acht keer tegen FC Barcelona speelt, 
ontwikkel je je. De nieuwe competitieopzet bij de A1 met een halve competitie tot de winterstop en 
daarna hoogste acht vervolgcompetitie hele competitie tegen elkaar levert een hogere weerstand op.  
 
Supertalenten worden pas ontwikkeld nadat ze in de Nederlandse competitie de overstap maken naar 
een topclub. Robben en Van Persie hebben zich eerst in Nederland ontwikkeld en maken op hun 24

ste
 

de overstap naar het buitenland. Daley Blind is nu het enige voorbeeld, die de overstap naar een 
topclub heeft gemaakt. Hoe zal het gaan met Promes? Is Spartak Moskou de stap om vervolgens 
door te stromen naar een topclub. Soms heb je een tussenstation nodig, zoals bijvoorbeeld Newcastle 
United.  
 



 
Persoonlijke noot Dennis Bergkamp: Depay is nog geen topspeler. Hij zou eerst topscorer van de 
Eredivisie moeten worden, een dragende speler van het Nederlands elftal moeten zijn en daarna de 
overstap moeten maken naar een topclub.  
 
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?  
 
Samenvatting discussie 
We moeten weer jeugdtrainers opleiden i.p.v. managers. In het verleden hebben we ons 
onderscheiden door spelintelligentie. In hoeverre zijn we aan het overorganiseren? De algemene 
conclusie is dat we fysiek en technisch tekort komen voor het internationale topvoetbal. In hoeverre 
zijn we doorgeslagen in het voorzeggen? De gedeelde mening is dat we te veel periodiseren. In 
sommige gevallen mag er meer uren worden getraind.  
 
  
 
 
 
Amsterdam, 19 november 2014  


