
Coaches Betaald Voetbal  Regiovergadering Zuid       

Locatie:   PSV, De Herdgang te Eindhoven   

Tijdstip:  18 november 2014, 19.00-22.00 uur 

Leider:                Art Langeler/ Rini de Groot   

Verslaglegging:           Art Langeler 

 

Aanwezig: Jefta Bresser, Geert Brusselers, Roel Coumans, Jan van Dijk, Wim Dusseldorp, Ernest 

Faber, John Feskens, Rini de Groot, Eric Hellemons, Kevin Hofland, Doeke Hulshuizen, Jan Gösgens, 

Pascal Jansen, Ruud Kaiser, John Karelse, Abe Knoop, Pavel Koutcherov, Art Langeler, Peter Maas, 

Bert van Marwijk, John Metgod, Aad de Mos, Jeffrey Oost, John Ortmans, Zeljko Petrovic, Bastiaan 

Riemersma, Rick de Rooij, Jurgen Streppel, Remond Strijbosch, René Trost, Mario Verlijsdonk, Hans 

Visser, Raymond Vissers, Chris van der Weerden, Tim Wolf 

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

stellingen door vijf subgroepen. 

Het format dat wij (Rini en Art) hadden bedacht ging niet helemaal zoals gepland zodat we 
uiteindelijk toch plenair de stellingen hebben behandeld.  
 
 
Stelling 1: Nivellering 

- De nivellering is goed voor de Nederlandse competitie, het is spannend en leuk 
- De grote clubs worden minder goed omdat zij de spelers in de categorie 25-30 niet meer 

kunnen kopen/betalen 
- De kleinere clubs worden beter door consistent beleid en ‘boerenslimheid’ 
- De leeftijd van de spelers is lager hierdoor wisselvalligheid, m.n. ook in Europa 
- De grootste Nederlandse talenten kiezen vroeg voor het buitenland, hierdoor wordt het 

niveau van de Nederlandse competitie lager. 
 
Stelling 2: Voetbalpiramide – Jupiler league 

- Iedereen is blij met het feit dat er degradatie en promotie is op elk niveau 
- Veel trainers zijn niet gelukkig met nacompetitie of voorronde Europees voetbal, nummers 1 

en 2 promoveren, hoogst geëindigde teams spelen Europacup 
- Voor veel clubs is met het veranderen van de voetbalpiramide het hebben van een 

beloftenteam onmogelijk en niet wenselijk, de vraag is of de KNVB wil dat deze teams 
stoppen. Er gaat waarschijnlijk toch weer een aparte beloften-competitie komen, desnoods 
een wilde competitie. 

- Spelen van beloften-teams in Jupiler league wordt als positief beschouwd 
- De licentievoorwaarden moeten het makkelijker maken voor kleinere/amateur clubs, dan 

heeft het kans van slagen. 



- De opmerking wordt gemaakt dat het wel raar is dat 2 december besloten wordt over deze 
piramide terwijl 14 december het voetbal-symposium is… 

 
Stelling 3: Nationale jeugdteams 

- Trainers moeten meer vrijheid krijgen om hun eigen ding te doen, geen keurslijf van KNVB of 
van beleidsmakers clubs (HJO ’s) 

- Jeugdtrainers moeten beter beloond worden, dan gaan er minder goede potentiele trainers 
verloren 

- Kwaliteit van bondscoaches is te laag, eigenlijk maar 1 criterium; International geweest. 
- Teams en spelers zijn nog goed genoeg, zie de recente resultaten van bv o17 

 
Stelling 4: Waar zijn de supertalenten gebleven? 

- Deze stelling werd snel van tafel geveegd, de vergadering vindt dat er meer dan genoeg grote 
talenten zijn, ook dat deze prima opgeleid worden, over 4 jaar is dit geen issue meer en 
spelen Veldman, Depay en Klaassen de rol van de sterren van nu. 
 

 
Stelling 5: De Nederlandse school 

- Het totaal voetbal is niet door de spelers bedacht, zij voetbalden gewoon 
- Johan Cruyff is degene die het totaalvoetbal in werking zette, we hebben dat daarna handig 

gebruikt voor de term Nederlandse school 
- Kwaliteit van mensen is bepalend, zijn die goed komt er vanzelf weer een nieuwe creatieve 

wending van het Nederlandse voetbal. 
- We moeten oppassen dat we niet allemaal het zelfde doen, dit wordt door de certificering 

wel bevorderd. Er moet ruimte blijven voor eigen invulling van training, speelwijze of andere 
ideeën. 

 
Na deze conclusie de vergadering beëindigd, het was een positieve avond en er werd informeel nog 
lang doorgepraat in de kantine. 
 
Eindhoven, 18 november 2014, 
Art Langeler, Rini de Groot  


