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Dit alles leidde in ons land van formele 

en informele vergaderingen met clubs en 

entiteiten, tot een werkgroep die onze 

competitiestructuur onder de loep nam. 

En tot spoedberaad over het Nederlands 

elftal en de nieuw te benoemen 

bondscoach. De media smulden ervan, 

namen de regie graag in handen en 

verwenden ons dagelijks met suggesties 

en meningen, vaak slim opgewaardeerd 

met een quote van een voorbij lopende 

deskundige. Maar gelukkig ging het ook 

over aanpassing en verbetering van onze 

trainer/coach-opleidingen. Want wie in 

onze voetbalwereld werkelijk goed om 

zich heen kijkt, zal opgemerkt hebben dat 

te midden van al het gekrakeel de trainer/

coach het verschil maakt.

Wij kunnen onze competities zoveel 

aanpassen als wij willen, wij kunnen 

de kunstgrasvelden als boosdoener 

aanwijzen, wij kunnen uitsluitend ‘geld’ 

benoemen als alles onderscheidende 

factor, maar wij kunnen ook positief 

insteken en investeren in de trainer/

coach en in het verlengde daarvan in de 

speler. In weerwil van andere meningen 

beschikken wij in Nederland nog steeds 

over goede trainers, over goede coaches 

en - in een aantal gevallen - over goede 

trainer/coaches. Daarin is inderdaad 

verschil te ontdekken en te benoemen. 

Het is al een kwaliteit dat je een goede 

In een verwoede poging om ons voetbal op nationaal en internationaal niveau 

te voorzien van meer kwaliteit en het gat te dichten naar de Europese top, 

hebben wij de afgelopen tijd vanuit verschillende hoeken kennis gemaakt 

met een aantal goedbedoelde oplossingen. De één met name gevoed vanuit 

financiële en commerciële uitgangspunten, de ander juist vanuit sportieve.

trainer bent. In het jeugdvoetbal is er een 

dringende vraag naar vakbekwame en 

gedreven oefenmeesters, die uitdagende 

en gevarieerde oefenstof aanbieden 

waarbij spelen met passie en plezier 

belangrijke bouwstenen zijn. In het 

seniorenvoetbal is er een dringende 

behoefte om ‘trainbaar’ te maken wat 

men in de wedstrijd terug wil zien. Niet 

denken in systemen, maar werken vanuit 

taken en principes.

Een goede coach is in staat van elf 

individuen een goed team te smeden 

en tijdens de wedstrijd onder alle 

omstandigheden, samen met zijn spelers, 

regie te voeren en juiste beslissingen 

te nemen om zo te komen tot een 

optimaal resultaat. Dat vraagt inzicht en 

leiderschap van de coach, maar ook van 

de spelersgroep. En zoals gezegd is er 

een aantal personen, die beide kwaliteiten 

uitstekend weet te combineren. Het 

beste voorbeeld daarvan in het afgelopen 

seizoen is natuurlijk Peter Bosz, die 

collega Giovanni van Bronckhorst net 

voor bleef bij de verkiezing Trainer/

Coach van het Jaar. Beide heren zijn 

bovendien prachtige voorbeelden van 

trainer/coaches die zich op momenten 

ondergeschikt weten te maken en die 

tijd en ruimte creëren voor hun collega-

stafleden. Maar ook voorbeelden van 

trainer/coaches die zelf voortdurend bezig 

zijn te leren om beter te worden en deze 

houding weten over te brengen op hun 

spelersgroep.

Het afgelopen seizoen heeft ons ook 

opnieuw duidelijk gemaakt dat voetballen 

in teamverband mensenwerk is en dat 

een trainer/coach en een spelersgroep 

tijd nodig hebben om in afstemming en 

kwaliteit te groeien. En dat zij zich die tijd 

moeten gunnen.

Voor de KNVB, hierin gesteund door de 

vakvereniging CBV, ligt er de schone taak 

de trainer/coach-opleidingen zodanig 

in te richten dat wij in de toekomst de 

beschikking krijgen over een veelvoud 

aan goede trainers, coaches en trainer/

coaches. Voor de leiding en beslissers 

van clubs is het zeer gewenst dat zij de 

kwaliteiten kunnen benoemen en de juiste 

keuze weten te maken welke trainer, 

coach of trainer/coach het best past 

binnen het door hen opgestelde profiel. 

Zo liggen er voor het nieuwe seizoen voor 

alle partijen weer prachtige uitdagingen. 

Ik gun iedereen de nodige ruimte en tijd 

voor overpeinzing en reflectie en een fijne 

vakantie.

Met sportieve groet,
Gerard Marsman
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Tot groot genoegen van alle aanwezigen heeft Matthias Sammer woensdag 

22 maart 2017 tijdens de algemene ledenvergadering van de CBV een zeer 

enerverende presentatie verzorgd. De Duits voormalig topvoetballer, voetbalcoach 

en sportbestuurder vertelde openhartig over zijn periode als sportief directeur 

van de Duitse voetbalbond (2006-2012) en Bayern München (2012-2016). 

Na afloop kreeg hij een daverend applaus.

Na een introductie van FC Utrecht-coach Erik ten Hag, die 

in zijn tijd als trainer van de beloften van Bayern München 

(2013-2015) samenwerkte met de Duitser, begon Sammer 

zijn presentatie over professionalisering en individualisering 

met een groot compliment. “Ik vind het fantastisch dat zo’n 

klein land als Nederland zoveel grote voetballers en coaches 

heeft voortgebracht”, zei de voormalig topspeler van onder 

meer Borussia Dortmund en Internazionale, die zijn visie 

graag deelde met zijn Nederlandse collega’s en diep in ging 

op de materie. Ook ging hij in op de actualiteit. Zo noemde 

hij het KNVB-rapport ‘Winnaars van Morgen’ buitengewoon 

interessant. En hij was verrast door het woord winnaars. In 

2006 had hij tijdens zijn oriënterende fase voor de Duitse 

voetbalbond namelijk onderzoek gedaan in Nederland en toen 

werd hem duidelijk dat ‘winnen’ in ons land minder belangrijk 

was dan ‘ontwikkeling’. Een gegeven dat compleet haaks 

staat op zijn opvattingen. Voor Matthias Sammer draait immers 

alles om winnen.

Sammer nam de CBV-leden in zijn verhaal ook mee naar 

zijn beginperiode bij de Duitse voetbalbond, waar hij na de 

teleurstellende resultaten van Duitsland op het WK 1998 en 

het EK 2000 werd aangesteld om de Duitse jeugdopleiding te 

hervormen. Hij moest Duitse jeugdtalenten klaarstomen voor 

het grote werk en hen aanpassen aan de nieuwe speelstijl 

van de nationale ploeg. “Toen ik begon trof ik allemaal 

eenheidsworsten aan, teams met dezelfde type spelers. Voor 

creativiteit was geen ruimte, want spelers die na balverlies niet 

omschakelden waren niet bruikbaar.” Terwijl Sammer juist van 

mening is dat een coach eerst moet kijken naar zijn spelers en 

vervolgens een systeem moet kiezen. Niet andersom. “Creativiteit 

moet je niet kapot maken.”

In het verlengde daarvan sprak Sammer uitgebreid over zijn 

periode bij Bayern München, dat vlak voor zijn komst in 2012 

naast alle prijzen had gegrepen. In de Champions League-finale 

was verloren van Chelsea. In de bekerfinale won Dortmund met 

liefst 5-2. En datzelfde Dortmund kaapte de landstitel voor de 

neus van Bayern weg. “Robben en Ribery waren de helden van 

dat team. Men was van mening dat het team zonder dat tweetal 

niets voorstelde.” Voor Sammer aanleiding om te hameren op 

het eigen DNA en de hiërarchie binnen de ploeg. Volgens de 

Duitser bestaat een team uit een aantal leiders, met daarnaast 

spelers/volgers die alles doen in het belang van het team en 

tot slot de creatievelingen. “Bij Bayern waren Neuer, Lahm en 

Schweinsteiger de leiders van de ploeg. En in een later stadium 

ook Müller. Het is belangrijk om als coach die hiërarchie te 

benoemen. Ook jeugdcoaches moeten de moed hebben om dat 

te doen.”

Na afloop van zijn presentatie ging Matthias Sammer nog in op 

enkele vragen van de leden en werden hij en zijn kompanen 

Karsten Schumann en Franz Josef Reckels bedankt met een 

shirt van het Nederlands elftal, inclusief naam en rugnummer 14. 

Blij was Sammer tevens met de boeken van de Nederlandse 

legendes Johan Cruyff en Rinus Michels. Al met al was het een 

zeer inspirerende dag. Dankbaar waren ook de aanwezige leden, 

die tijdens de afsluitende borrel lovende woorden over hadden 

voor de presentatie van Sammer.
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CBV Ledenvergadering:

Enerverende 
presentatie 
Matthias Sammer



  ‘Cruciale maanden 
voor de eerste divisie’

Het zijn belangrijke maanden voor de eerste divisie. Jongstleden 

is al een aantal dossiers behandeld en zijn meerdere knopen 

doorgehakt. Een aantal issues is vooruitgeschoven. 

1. Ten eerste is de ‘kunstgrasdiscussie’ aangezwengeld 

 vanuit de eredivisie.

2. De eerste divisie blijft voorlopig bestaan uit twintig clubs.

3. Er komt voorlopig geen maximumaantal belofteteams voor

 de eerste divisie. Toch wel raar deze discussie. Immers, 

 zou het niet gewoon over het niveau van de divisie moeten 

 gaan? Jong Ajax en Jong PSV bewijzen dat zij aanwinsten 

 zijn. En in de toekomst zal dit ook zeker worden aangetoond

 door Jong Feyenoord.

4. Mogen de ‘overige’ belofteteams de komende jaren nog 

 instromen in de voetbalpiramide? En zo ja, op welke 

 manier?

5. De discussie omtrent degradatie van de laagst geklasseerde

 belofteteams, indien vanuit de tweede divisie een ander 

 belofteteam promoveert, is vooruit geschoven.

6. Het aantal promotieplaatsen naar de eredivisie wordt op 

 korte termijn niet bijgesteld naar drie (nummer één 

 automatisch, nummers twee en drie uit interne play-offs).

7. Worden de play-offs straks alleen binnen de divisie (dus 

 zonder eredivisieclubs) gespeeld, waardoor de  

 speelkalender meer ruimte biedt in een periode waarin de

 kans op mooi weer groter is?

8. De verdeling van de huidige inkomsten tussen eredivisie- en 

 eerste divisie-clubs en/of een verdeling van Europese 

 inkomsten en/of additionele inkomsten als gevolg van 

 verandering competitiestructuur wordt voorlopig ook niet 

 bijgesteld. Kortom, er gaat niet meer geld naar de clubs in 

 de eerste divisie. Deze discussie wordt volgend jaar zeker

  weer op de agenda geplaatst door de eerste divisie!

Laten we punt één verder uitlichten. Worden de kunstgras-

velden binnenkort verboden in zowel de eredivisie als de eerste 

divisie? Waarom ook alweer deze discussie? De stelling bij velen 

is dat het Nederlands voetbal achterop raakt in vergelijking 

met andere Europese landen vanwege de relatief grote 

aanwezigheid van kunstgras. Daarbij komt dat talentvolle jonge 

buitenlanders niet in ons land willen komen voetballen vanwege 

de aanwezigheid van kunstgras.

Op 3 december 2015 vond op Papendal de kennisbijeenkomst 

‘Het ideale veld’ plaats, met als doel om de discussie rondom 

kunstgras te voorzien van feiten. Tijdens de bijeenkomst 

werd antwoord gegeven op de invloed van kunstgras op de 

aard en het aantal blessures, het spel en de ontwikkelingen 
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Van de bestuurstafel:

op het gebied van kunstgras in de 

komende jaren. Naar aanleiding van 

de bijeenkomst bleek dat er behoefte 

was aan verdiepend onderzoek 

op een aantal gebieden, vooral de 

ontwikkelingen op het gebied van de 

verschillende ondergronden. Daarnaast 

bestond de behoefte om inzicht te 

krijgen in de kosten en mogelijkheden 

van de verschillende ondergronden. 

Vanuit het Technisch Platform Eredivisie 

is de ambitie uitgesproken om in 

ieder geval voor de eredivisie gelijke 

omstandigheden te creëren met 

betrekking tot de ondergrond waarop 

wordt gespeeld. 

In mei van dit jaar is een vervolg-

bijeenkomst georganiseerd en 

gediscussieerd welke ondergrond het 

meest geschikt is. Het doel van de 

bijeenkomst was om te onderzoeken 

of er voldoende draagvlak aanwezig 

is onder de BVO’s om op gras- of 

hybride-velden te gaan spelen en 

kunstgras uit te bannen. Allereerst werd 

tijdens deze bijeenkomst ingegaan 

op de ontwikkelingen op het gebied 

van de verschillende ondergronden en 

werden de kosten van de verschillende 

ondergronden verder toegelicht. 

Vervolgens is over de bevindingen 

gediscussieerd om zo te bepalen 

in hoeverre er voldoende draagvlak 

aanwezig is. 

Enkele stellingen:
• Wanneer een club onvoldoende 

onderhoud aan het veld heeft verricht, 

met als gevolg dat een veld dan niet 

aan de kwaliteitsnorm voldoet, moet 

een (financiële) sanctie volgen.

• Wedstrijden in het jeugdvoetbal 

moeten standaard op (hybride) gras 

worden gespeeld. 

• In de eredivisie en de eerste divisie 

moeten alle wedstrijden op dezelfde 

ondergrond worden gespeeld.

• Alle wedstrijden in de eredivisie en 

eerste divisie moeten op (hybride) 

gras worden gespeeld.

Wanneer zou blijken dat er voldoende draagvlak aanwezig was, dan zou dit verder 

worden uitgewerkt in een voorstel dat wordt ingebracht tijdens de Algemene 

Vergadering Betaald Voetbal (AVBV). Zover is het helaas (nog) niet gekomen. Van 

de 34 BVO’s waren er maar veertien clubs aanwezig. Dat geeft zeer te denken! 

Besluitvorming over wel of geen kunstgras/hybride-velden/grasvelden is daardoor 

vooruitgeschoven. Uitstel, maar geen afstel. Gaan de kunstgrasvelden verdwijnen 

uit het betaald voetbal? De komende maanden zijn cruciaal voor dit dossier.



Verslavingen werden altijd dood-

gezwegen in de voetbalwereld. De laatste 

jaren wordt het onderwerp steeds vaker 

bespreekbaar gemaakt en komen er 

ook meer (oud)voetballers met verhalen 

over hun verslaving. Denk maar eens 

aan de bekende verhalen van Wim Kieft, 

Luc Nilis, Diego Maradona en Fernando 

Ricksen. Niet alleen drugs en alcohol 

zijn middelen die misbruikt worden door 

(oud)voetballers of voetbalsupporters. 

Ook zijn er veel mensen met een gok- of 

seksverslaving. 

Vincere is een geestelijke gezondheids-

zorg instelling en is gespecialiseerd in 

de verslavingszorg en psychosociale of 

psychiatrische problemen die samen 

kunnen gaan met een verslaving. Vincere 

heeft maar liefst vier behandellocaties 

in Nederland, twee in Zuid-Afrika en 

twee in Portugal. Verdeeld over deze 

locaties telt de onderneming meer dan 

honderd klinische bedden, dag- en 

avondbehandelingen en de mogelijkheid 

tot ambulante gesprekken. 

Arno Mak was voor een lange tijd ernstig verslaafd en heeft 

in verschillende klinieken behandelingen gevolgd. Na vele 

pogingen om af te kicken, is hij uiteindelijk in het jaar 2006 

voor 8,5 maand naar een kliniek in Schotland geweest 

om af te kicken. Inmiddels is hij al bijna tien jaar clean en 

werkt hij zelf in een verslavingszorginstelling. In 2012 heeft 

hij samen met partner, Hein de Bie, Vincere opgericht in 

Sittard, een stadje in het zuiden van Limburg. 

‘Improving your lifestyle’ is de slogan 

van Vincere en tevens de kern van alle 

behandelingen. Het uiteindelijke doel is 

dus niet alleen het behandelen van de 

verslaving, maar ook om de kwaliteit 

van het leven te optimaliseren door het 

verbeteren van de gehele leefstijl. 

Unieke eigenschappen van de 

onderneming zijn onder andere de 

dubbel diagnose groepen, Engelstalige 

behandelingen, familieprogramma’s, 

speciale 50+ groepen en de nazorg 

die de patiënten krijgen. Nazorg is een 

belangrijk onderdeel van de behandeling. 

Goede begeleiding na de opname is van 

belang, zodat de verslaafde niet terug 

valt in het oude patroon. 

De naasten van de verslaafde spelen 

een belangrijke rol bij alle behandelingen 

van Vincere. Ook bij een interventie 

is dit het geval. Een interventie is op 

een liefdevolle manier, maar met een 

duidelijke boodschap, de verslaafde 

confronteren met de verslaving en de 

problemen rondom de verslaving. Ook 

bij de reguliere behandelingen worden 

er familieleden betrokken om ze voor te 

bereiden op de toekomst en de nieuwe 

omgeving van de verslaafde. 

Meer informatie?

Denk jij dat je verslaafd bent of ken jij 

iemand die een verslaving heeft? Ben 

je er klaar voor om jouw leven of het 

leven van iemand anders een positieve 

draai te geven? Dan ben je bij Vincere 

op de juiste plek. Door de intensieve 

en effectieve behandelingen pakken 

we samen het verslavingsprobleem 

aan. Neem nu vrijblijvend telefonisch 

contact op met Vincere via 

085-4012575 of kijk voor meer 

informatie op www.vincere-ggz.nl. 
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‘Improving 
your lifestyle’

Vincere:

De FIFA besloot in maart 2016 de videoscheidsrechter te testen. 

De eerste test met een live verbinding vond op 1 september 2016 

plaats bij de vriendschappelijke interland Italië - Frankrijk. Björn 

Kuipers was op dat moment de arbiter en Danny Makkelie de 

videoscheidsrechter. De FIFA verkoos een Nederlands team voor 

deze live-test, omdat de KNVB internationaal voorloper is op het 

gebied van video-arbitrage. “Nederland vervult hierin absoluut 

een prominente rol. Gijs de Jong maakt zich al sinds 2011 hard 

voor video-arbitrage en in de afgelopen twee jaar is met KNVB-

projectleider Mike van der Roest alles in een stroomversnelling 

geraakt”, vertelt de 43-jarige Kevin Blom, die het afgelopen 

seizoen zelf al functioneerde als videoscheidsrechter en tevens 

als arbiter werd bijgestaan door een collega op afstand. Zo floot 

de geboren Gouwenaar het bekerduel tussen AZ en Cambuur. 

In de laatste minuut van de blessuretijd leek AZ de zege te 

grijpen via een kopbal van Stijn Wuytens, maar na overleg met 

videoscheidsrechter Dennis Higler in Hilversum besloot Blom de 

goal af te keuren vanwege een overtreding van Levi Garcia op 

Cambuur-doelman Leonard Nienhuis. “Ik had het duwen van 

Garcia niet gezien, dus dit was een prachtige ingreep van de 

videoscheidsrechter.”

Eerder in het seizoen zat Kevin Blom, bij het bekerduel 

tussen PEC Zwolle en FC Utrecht, zelf op de stoel van de 

videoscheidsrechter en kreeg hij het na afloop behoorlijk 

benauwd. Het begon allemaal met de strafschop die arbiter 

Björn Kuipers vlak voor tijd aan de bezoekers uit Utrecht gaf. Dirk 

Marcellis probeerde Richairo Živkoviçć van de bal te zetten, wat 

door de arbitrage werd beoordeeld als overtreding. In een busje, 

achter de tribunes, was Blom na bestudering van de tv-beelden 

dezelfde mening toegedaan: penalty. Na de benutte strafschop 

kon een deel van de PEC-fans de uitschakeling niet verkroppen. 

Zij richtten hun pijlen niet op Kuipers, maar botvierden hun woede 

op het busje van de videoscheids. De mobiele eenheid moest er 

zelfs aan te pas komen om Blom te beschermen. “Vanuit het ME-

busje zag ik Björn en zijn team rustig het stadion uit lopen. Best 

bijzonder.” Het voorval in Zwolle was voor de KNVB aanleiding 

‘Video-arbiter 
kan heel veel 
uitsluiten’

Kevin Blom: 

De KNVB gelooft sterk in de ondersteuning 

van een videoscheidsrechter in het voetbal. 

Het afgelopen seizoen is er al volop mee 

geëxperimenteerd. “Het is fantastisch. Wat 

mij betreft worden met ingang van morgen 

alle wedstrijden voorzien van een video-

arbiter”, stelt scheidsrechter Kevin Blom, die 

een groot voorstander is van technologische 

hulpmiddelen in het voetbal en tevens deel 

uit maakt van de projectgroep video-

arbitrage bij de KNVB.
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Sportaccountant is een full service accountancy-

bedrijf dat zich richt op financiële begeleiding van 

personen en organisaties in de sport. Wij bieden 

een team van specialisten op financieel, fiscaal 

en pensioengebied die ruime werkervaring in de 

sportbranche meebrengen. Bent u actief in de 

sport en wenst u een accountant die uw branche 

kent en een sportnetwerk meebrengt? Bel ons op!

T 020 6 40 66 65
E info@sportaccountant.nl 

www.sportaccountant.nl

I FEEL 
SPORTEN BIJ 
BASIC-FIT 

• Helpt je afvallen

   • Versnelt je herstel

  • Verbetert je conditie

 •  Kan bij meer dan 

150 clubs in Nederland

  • Kan dag en nacht

om de videoscheidsrechter niet meer in de 

buurt van het stadion te positioneren, maar 

op afstand in een studio in Hilversum. “Ja, 

daar hebben wij wel van geleerd. En wij 

ervaren nu dat het eigenlijk fantastisch is 

om vanuit de studio te opereren. De studio 

beschikt over alle faciliteiten, je hoeft als 

video-arbiter niet het hele land door te 

crossen en je kunt bovendien meerdere 

wedstrijden op één dag doen.”

De studio lijkt dus ideaal, maar dat neemt 

niet weg dat de rol van arbiter op afstand

ook voor een ervaren scheidsrechter 

als Blom een aparte gewaarwording is. 

“In de studio ben ik misschien wel meer 

gespannen dan op het veld. Het geeft 

een raar gevoel. Er kijken immers veel 

meer mensen mee dan in het stadion. 

Al heeft de snelle ontwikkeling van de 

mobiele telefoon ook voor verandering 

gezorgd in de stadions. In no-time zijn 

mensen op de hoogte van alle details. 

Als scheidsrechter ben je doorgaans 

altijd de gebeten hond, wat je ook beslist. 

Maar aan de stemming in het stadion 

merk je tegenwoordig heel snel of je een 

discutabele beslissing hebt genomen”, 

aldus de blonde scheidsrechter, die 

denkt dat er in de voetballerij altijd ruimte 

blijft voor interpretatie. “Daar verandert 

een videoscheidsrechter niets aan en 

dat is alleen maar goed. Binnen ons 

team geldt de regel dat de beslissing 

van de scheidsrechter altijd overeind 

blijft als wij er intern niet uit komen. De 

autoriteit moet gewaarborgd blijven. Je 

kunt je afvragen hoe ver je gaat met een 

videoscheidsrechter. Grijp je in bij een 

ingooi of een hoekschop? Of druk je 

alleen op de knop bij wedstrijdbepalende 

momenten?” Kevin Blom vreest in ieder 

geval niet dat de invoering van technische 

hulpmiddelen ten koste gaat van de 

charme van het spelletje. “Discussies 

houden wij altijd, maar een video-arbiter 

kan wel heel veel uitsluiten.”

Anno 2017 is het eigenlijk onbegrijpelijk 

dat er nog altijd geen gebruik wordt 

gemaakt van technische hulpmiddelen in 

de voetballerij. Ruim twintig jaar geleden 

(december 1996) organiseerde de CBV, 

in samenwerking met TNO, immers al 

‘De wedstrijd van de toekomst’. Er werd 

destijds ook getest met doellijntechnologie 

en de wedstrijd Feyenoord - PSV  van 

26 februari 2017 bewees maar weer 

eens hoe belangrijk het kan zijn. “Ja, 

dat klopt. Ik krijg constant de vraag van 

mensen waarom doellijntechnologie niet 

wereldwijd wordt toegepast, maar het 

is afhankelijk van heel veel factoren. Op 

de eerste plaats vindt de FIFA dat er 

overal ter wereld op dezelfde wijze moet 

worden gevoetbald. En op de tweede 

plaats is het kostenplaatje natuurlijk een 

struikelblok. Zo’n systeem kost al gauw 

350.000 euro. Wie gaat dat betalen? De 

clubs niet! Ja, de absolute topclubs die 

uitkomen in de Champions League zijn 

daartoe wellicht bereid, maar dan komt 

het argument van de FIFA weer om de 

hoek kijken.” Blom ziet het niet gebeuren 

dat er door de wereldvoetbalbond op 

dit vlak onderscheid wordt gemaakt 

tussen de verschillende competities. “Ik 

weet dat er gigantisch veel op het spel 

staat in de Champions League, maar 

voor FC Dordrecht en Achilles ‘29 kan 

één doelpunt ook van levensbelang 

zijn.” Voor landskampioen Feyenoord 

pakte het gebruik van technische 

hulpmiddelen in de topper tegen PSV 

in ieder geval gunstig uit, terwijl Bayern 

München in de kwartfinale van de 

Champions League tegen Real Madrid 

juist graag een beroep had gedaan op 

een videoscheidsrechter. In de verlenging 

scoorde Cristiano Ronaldo immers 

tweemaal in buitenspelpositie. “Ik heb de 

wedstrijd thuis voor de televisie gezien en 

op zo’n moment baal ik ook wel. Het zorgt 

- zeker in de week daarna - voor extra 

druk op de arbitrage”, aldus de 43-jarige 

arbiter, die ondanks de nodige minpunten 

blijft genieten van zijn vak. “Het kost heel 

veel vlieguren om de top te bereiken, maar 

het heeft mij mooie dingen gebracht.” 

Blom floot nationaal al een groot aantal 

topwedstrijden, reisde Europa door voor 

menig Champions League-duel en eerder 

dit jaar werd hij op voorspraak van Howard 

Webb nog aangesteld voor de beladen 

stadsderby van Jeddah, de tweede stad 

van Saoedi-Arabië. “Dat was waanzinnig 

gaaf. Buiten Europa fluiten heb ik altijd 

gewild”, vertelt Kevin Blom, die vlak voor 

de wedstrijd hoog bezoek kreeg van Bert 

van Marwijk. “Hij kwam even een praatje 

maken in de kleedkamer. Zeer leuk.” 

De KNVB-leidsman hecht sowieso veel 

waarde aan een goede verstandhouding 

met zowel spelers als coaches. “Zeker. Ik 

begrijp ook niet waarom er coaches zijn 

die niet het fatsoen hebben om de scheids 

na afloop van een wedstrijd een hand te 

geven. Uiteraard snap ik dat een trainer 

er alles aan doet om te winnen. Dat hij op 

een bepaalde manier de scheidsrechter 

wakker schudt, om een reactie probeert 

uit te lokken bij het publiek. Coaches staan 

onder enorme druk, dus daar heb ik alle 

begrip voor. Maar er zijn grenzen.”

'In de studio ben ik misschien 

wel meer gespannen'
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‘Brugfunctie 
perfectioneren’

Edward Sturing:

Sturing vertelt, bevlogen als hij is, met 

een enorme dosis passie over zijn vak: 

“Interesse in jeugdvoetbal is er altijd 

geweest, ook in de tijd dat ik zelf nog als 

profvoetballer actief was. In die tijd trainde 

ik al regelmatig de A-, B- en C-junioren. 

Het opleiden van spelers, hen helpen 

naar een bepaald niveau te groeien is 

waar je het voor doet. Tegelijkertijd viel 

mij als profvoetballer op dat er regelmatig 

jonge jongens mochten meetrainen met 

de selectie, maar dat zij na een aantal 

trainingen al werden afgeserveerd. 

Opmerkelijk en onbegrijpelijk. Toen 

dacht ik al; dat kan ook anders.” Met 

ruim vierhonderd competitiewedstrijden 

op zak beëindigde Sturing in 1998 zijn 

actieve carrière. Van een zwart gat 

was geen enkele sprake, want al snel 

stroomde de Gelderlander in het vak van 

voetbaltrainer. Na enkele jaren bij Vitesse 

in de staf stapte Sturing in 2006 over 

naar PSV, waar hij hoofd opleiding werd. 

Sturing: “Bij een topclub als PSV is het 

nóg moeilijker om als jeugdspeler door 

te stromen naar het eerste, simpelweg 

omdat het instapniveau hoger is. We 

vroegen ons af; hoe kunnen we die 

laatste stap succesvoller maken? Die 

laatste stap zal voor een jeugdspeler 

altijd groot blijven. Het gaat er dus 

om hoe je er als speler en club mee 

omgaat. Ik schreef een beleid over de 

zogenaamde ‘brugfunctie’ tussen de 

jeugd en beloften en het eerste elftal. De 

essentie was om een persoon te hebben 

die de toptalenten zou gaan begeleiden 

om te kijken of die laatste stap gezet kon 

worden. We stonden op het punt om het 

plan uit te voeren, maar toen keerde ik 

terug naar Vitesse om bij het eerste elftal 

aan te sluiten.”

 

Sturing vervolgde zijn loopbaan als 

hoofdtrainer bij FC Volendam en als 

assistent-trainer ging hij het Turkse 

avontuur aan bij Gençlerbirligi SK en 

Kayseri Erciyesspor. In 2014 keerde 

Sturing terug bij zijn grote liefde, Vitesse. 

“Tweeënhalf jaar geleden raakte ik weer in 

gesprek met Vitesse om terug te keren in 

de organisatie. Hoewel zo’n brugfunctie 

niet bestond, bleken technisch directeur 

Mo Allach, toenmalig hoofd Vitesse 

Voetbal Academie Gerry Hamstra en ik 

er hetzelfde over te denken. Vanuit die 

gedachte ben ik ingestapt als ‘prestatie- 

en talentencoördinator’. Ik ging mij bezig 

houden met het optimale halen uit onze 

talenten en ik sloot aan bij de staf van 

Jong Vitesse.” Maar hoe ziet zo’n dag 

er dan uit? Sturing: “We begeleiden, 

met name de toptalenten, individueel 

om zo veel mogelijk uit de persoon en 

het talent te halen. Hoe functioneert een 

speler? Waar komt hij te kort? Waar valt 

de winst te pakken? Ook met de trainers 

overleg je regelmatig. Je bespreekt de 

verbeterpunten en discussieert daarover, 

want het betekent lang niet altijd dat je 

het met elkaar eens bent. Stap voor stap 

wordt de ontwikkeling gemonitord en 

in de gaten gehouden wat er nodig is 

om steeds dichterbij het ultieme doel te 

komen, definitief slagen als profvoetballer. 

Je gaat een wederzijdse samenwerking 

aan met hetzelfde doel; die speler beter 

maken en voorbereiden op de belangrijke 

stappen richting een carrière als prof.”

 

Niet alleen de voetbaltechnische 

aspecten komen aan bod. Sturing vertelt: 

“Het gaat ook om het mentale gedeelte. 

Je geeft bij een speler aan waarin hij 

terecht gaat komen. Wat komt er op je af 

als je je debuut gaat maken? Hoe voelt 

dat? Wat komt er allemaal bij kijken op 

het gebied van media? Omgaan met 

teleurstellingen hoort er bij. Hoe vang 

je zo’n jongen op als hij na een aantal 

goede wedstrijden te maken krijgt met 

een mindere periode? Als je als speler 

echt de top wil bereiken, komt daar veel 

meer bij kijken dan talent. Het moet een 

manier van leven zijn. Je schakelt ook 

met de studiecoördinator. Vaak is er een 

verband zichtbaar tussen resultaten op 

school en op het veld. De omgeving is 

een goede indicatie van hoe een jongen 

in elkaar steekt en hoe hij zich voelt. 

Met de driehoek ouders, school en club 

heb je veel contact om de situatie te 

optimaliseren.”

 

Sturing vervulde twee seizoenen de 

brugfunctie voordat hij het afgelopen 

seizoen aansloot bij de technische 

staf van het eerste elftal. Onder de 

hoede van hoofdtrainer Henk Fraser 

en beleidsbepaler Mo Allach probeert 

Sturing in zijn rol als assistent-trainer zich 

nog zo veel mogelijk te bekommeren om 

de jonge jongens in de selectie en de 

talenten die er aan zitten te komen. “Als 

assistent-trainer denk je voornamelijk aan 

de resultaten van het eerste elftal op de 

korte termijn. Daarnaast probeer ik ook 

de lange termijn in de gaten te houden. 

Samen met de staf houden we de 

ontwikkelingen van de jongens die er aan 

komen zo goed mogelijk in het oog. Zelf 

zie ik alle wedstrijden van Jong Vitesse, 

zo veel mogelijk van Vitesse O19 en ga ik 

regelmatig naar jeugdinterlands. Doordat 

ik zelf bij het eerste elftal werk, weet je 

wat er van een speler wordt gevraagd in 

de eredivisie. Die ervaring neem je mee 

en probeer je over te brengen op de 

jonge spelers.”

Sturing zit bij Vitesse uitstekend op 

zijn plek. In Arnhem heeft hij een club 

gevonden die gehoor heeft gegeven 

aan zijn plannen en visie op presteren 

en ontwikkelen. “Vitesse is een club 

die open staat voor nieuwe dingen. Mo 

Allach is daarin een drijvende kracht. 

Mede dankzij Mo staat innovatief werken 

hoog op de agenda bij Vitesse. De functie 

zoals ik die bekleedde en invulde was er 

niet. Omdat de voetbalmensen binnen 

Vitesse hierin geloofden, hebben we het 

gecreëerd. In mijn ogen is het niet voor 

niets dat de KNVB de voetbalacademie 

van Vitesse de status ‘internationale 

voetbalacademie’ heeft gegeven. Ik 

verwacht dat in de toekomst veel meer 

clubs een dergelijke functie gaan creëren 

en implementeren. Nederland is een 

opleidingsland. De clubs in Nederland 

leven van het verkopen van zelf 

opgeleide spelers. De truc is om zo veel 

mogelijk uit het talent te halen. Dat ben 

je moreel verplicht naar je talenten toe 

én voor je eigen club en Nederland als 

voetbalnatie.”

Edward Sturing kent een rijke voetbalcarrière. 

De voormalig verdediger speelde in de jeugdopleiding bij 

Go Ahead Eagles en maakte vervolgens zijn intrede in het 

betaald voetbal bij De Graafschap en Vitesse. De 53-jarige 

oefenmeester schopte het als verdediger zelfs tot het 

Nederlands elftal. Inmiddels is Sturing als assistent-trainer 

bij het eerste elftal van Vitesse actief én vertolkt hij een 

brugfunctie tussen de grootste talenten die de stap naar 

het grote werk willen zetten..

Foto: Paul Meima - Vitesse



14 15

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?

18800144 adv BB_Sport_200x280mm.indd   1 30-09-13   16:12

‘Nieuwe generatie 
timmert aan de weg’

Han Berger:

Hij is anno 2017 technisch directeur van landskampioen 

Sydney FC aan de andere kant van de wereld én tegelijkertijd 

voorzitter van vak- en belangenvereniging Coaches Betaald 

Voetbal. De geboren Utrechter viert 17 juni 2017 zijn 67ste 

verjaardag, maar is nog altijd bezeten van het spelletje. Aan 

het woord is niemand minder dan Han Berger. De CBV-

voorzitter blikt terug op een enerverend voetbalseizoen en is 

- ondanks alle perikelen bij de KNVB - positief gestemd over 

de toekomst van het Nederlands voetbal.
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“Met zijn enorme ervaring op het hoogste niveau kunnen 

wij ons geen betere technisch directeur wensen.” Dit zei 

Scott Barlow, voorzitter van Sydney FC, in juni 2016 toen de 

Australische club bekend maakte dat Han Berger de rol van 

technisch directeur op zich ging nemen. Berger was destijds 

al twee jaar actief als bestuurslid technische zaken bij Sydney 

FC. “Eigenlijk is vorig jaar alleen mijn titel iets veranderd, 

maar sinds mijn komst in 2014 ben ik direct al in deze functie 

gerold”, vertelt Han Berger zonder extra branie. “De club 

wilde graag een extra stap maken, dus ik reis nu ook vaker 

naar Australië. Voorheen ging ik twee keer per jaar voor een 

maand of twee, maar het afgelopen jaar ben ik viermaal naar 

Australië geweest.” En met het gewenste resultaat, want voor 

het eerst sinds 2010 wist Sydney FC het landskampioenschap 

weer te veroveren. In de zinderende finale van de play-offs 

(zondag 7 mei) werd Melbourne Victory na een 1-1 gelijkspel 

via strafschoppen verslagen. Tot grote vreugde van trainer 

Graham Arnold, in Nederland bekend als voetballer van onder 

meer Roda JC en NAC.

The Sky Blues
“Sydney FC is een grote club. Dat wordt hier nog wel eens 

onderschat”, zegt de Utrechter, die zichtbaar nageniet van het 

behaalde succes. “De reguliere competitie hebben wij afgesloten 

als nummer één, met een voorsprong van zeventien punten. 

Volgens mij hebben wij ook alle A-League records gebroken, 

maar daarmee ben je in Australië nog geen kampioen. Net als 

in Schotland bestaat de competitie uit tien ploegen. Daardoor 

speel je drie in plaats van twee keer tegen elkaar. En na die 27 

competitiewedstrijden starten de play-offs en begin je gewoon 

weer op nul. Je kunt je dan geen misstap meer veroorloven. 

Eén offday, in bijvoorbeeld de halve finale van de play-offs, en 

je bent weg.” Voor Sydney FC verliep echter alles volgens plan, 

waardoor Han Berger en landgenoot Jordy Buijs begin mei het 

kampioenschap mochten vieren. Buijs tekende in januari van 

2017 een contract bij ‘The Sky Blues’ en groeide in korte tijd 

uit tot cultheld bij Sydney FC. De 28-jarige verdediger, die in 

het verleden onder meer speelde voor De Graafschap en NAC, 

besloot kort na het binnenhalen van de titel zijn contract tot 

medio 2019 te verlengen. 

Asian Champions League
Dankzij de landstitel mogen Berger en Buijs zich komend 

seizoen op gaan maken voor de ‘Asian Champions League’. 

“Klopt, maar het wordt voor ons wel ongelofelijk moeilijk om 

in Azië een rol van betekenis te spelen”, vertelt Berger, die 

als technisch directeur in Australië te dealen heeft met een 

‘salary cap’, terwijl daar in bijvoorbeeld China geen sprake 

van is. “Twintig spelers van de selectie mogen allemaal bij 

elkaar niet meer dan 3,5 miljoen dollar aan salaris ontvangen. 
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En daarnaast mag je twee spelers 

contracteren zonder salarisbeperking. 

Het is dus elk jaar een hele puzzel om 

met die twintig spelers keurig binnen de 

lijntjes te blijven.” Niet zo lang geleden 

waren grote namen als Alessandro Del 

Piero en Marc Janko de exceptionele 

spelers binnen de selectie van Sydney 

FC. Het afgelopen seizoen was die 

eer weggelegd voor de Serviër Miloš 

Ninkoviçć en de Braziliaan Bobô. “Zij 

vielen buiten de ‘salary cap’ inderdaad. 

Al moet ik zeggen dat die regel voor de 

Australische competitie eigenlijk prima 

is, want anders wordt het verschil tussen 

de kapitaal krachtige clubs en de rest 

gigantisch groot.” Bevorderlijk voor de 

strijd op het internationale vlak is de 

financiële beperking echter niet. “Het is 

bijna niet te doen om met een beperkte 

selectie te concurreren tegen Aziatische 

clubs met dubbele selecties. Bovendien 

zijn de reisafstanden zeer groot. En 

doordat deze wedstrijden doorgaans 

midweeks worden gespeeld, heeft dat 

reizen ook nog eens zijn weerslag op de 

eigen competitie.”

Progressie Australië
Han Berger ziet Sydney FC komend 

jaar dus niet één-twee-drie de 

‘Asian Champions League’ winnen. 

Daarentegen vindt hij dat het niveau 

van het voetbal in Australië weldegelijk 

omhoog gaat. “Absoluut. Ik ben in 

januari 2009 bij de Australische bond 

begonnen en heb in 2014 de switch 

gemaakt naar Sydney FC, maar in al 

die jaren is er behoorlijk wat progressie 

geboekt”, aldus Berger, die het idee 

heeft dat het niveau van het voetbal 

in Nederland over de gehele linie juist 

is gedaald. “Ruim acht jaar geleden, 

toen ik begon in Australië, was het 

gemiddelde niveau van teams in de 

A-League vergelijkbaar met teams uit 

het rechter rijtje van de eerste divisie. 

Maar de topteams, zoals Sydney FC en 

Melbourne Victory, zouden volgens mij 

tegenwoordig prima mee kunnen draaien 

in de middenmoot van de eredivisie. 

Het kan verkeren.” Aangezien Berger al 

op 25-jarige leeftijd hoofdtrainer werd 

van FC Utrecht, loopt hij inmiddels ruim 

veertig jaar mee én weet hij als geen 

ander hoe snel dingen in de voetballerij 

kunnen veranderen. Zo was hij na 

het WK van 2014 bij terugkomst in 

Nederland niet van plan om direct weer 

wat te gaan doen, maar toen klopten 

Leo Beenhakker en Gerard Marsman 

vrij snel bij hem aan. “Zij benaderden 

mij voor het voorzitterschap van de 

CBV en daar kon ik geen ‘nee’ tegen 

zeggen.” Niet lang daarna zocht Sydney 

FC contact met de Utrechter. “De CBV 

en Sydney leek een mooie combinatie, 

maar ik moet eerlijk zeggen dat het 

lastig valt te combineren. Ik heb echter A 

gezegd, dus dan moet je ook B zeggen. 

Bovendien voel ik mij erg betrokken bij de 

CBV.”

Tijdsbeeld
In maart 2015 nam Han Berger voor de 

tweede keer in de geschiedenis van de 

CBV de voorzittershamer over van Leo 

Beenhakker. Sindsdien merkt hij dat ook 

binnen de vak- en belangenvereniging 

de tijd niet heeft stilgestaan. “Het is wel 

anders. Zoals alles verandert, gaat 

ook de CBV met haar tijd mee. De 

mensen zijn vandaag de dag veel 

individualistischer. Dat is nou eenmaal 

het huidige tijdsbeeld. Je merkt het 

ook aan de betrokkenheid van de 

leden en je merkt het in het bestuur. In 

mijn vorige bestuursperiode stond het 

sociale aspect hoog op de agenda. 

Tijdens vergaderingen was het vaak 

lachen, gieren en brullen. Nu is het 

allemaal wat zakelijker, al vind ik het 

geweldig om te zien hoe de huidige 

bestuursleden zich inzetten voor 

onze organisatie. Stuk voor stuk 

enthousiaste en capabele mensen, die 

naast hun eigen job tijd steken in de 

CBV. Dat vind ik bewonderenswaardig, 

zeker als je kijkt naar de schaarse privé-

tijd van deze mensen”, zegt Berger 

met grote bewondering. De man die 

nog altijd te boek staat als de jongste 

hoofdtrainer van het betaald voetbal in 

Nederland, weet immers ook dat het 

trainersvak in de afgelopen decennia 

sterk is veranderd. “Het is niet meer 

te vergelijken met mijn tijd, want het 

is veel moeilijker geworden. Kijk alleen 

al naar het enorme eisenpakket waar 

een trainer/coach aan moet voldoen. 

Je fungeert eigenlijk continue als 

crisismanager. Alles staat in het teken 

van het maximale rendement op de 

korte termijn en tijd krijg je nog maar 

zelden. Nou, ga er maar aan staan.”

Peter Bosz
Ondanks de sterk veranderde rol van 

de voetbaltrainer kijkt de 

‘Mensen zijn vandaag de dag 
veel individualistischer’

‘Ik voel mij erg 
betrokken’

‘Sydney FC is 
een grote club’
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CBV-voorzitter met trots naar het 

Nederlandse trainersgilde. “Wij hebben 

in de wereld altijd een goede reputatie 

gehad. En natuurlijk helpt presteren op 

een WK daarbij, maar het gaat in de 

voetballerij altijd met golfbewegingen. 

Oranje zit nu misschien in een mindere 

periode, maar ondertussen begint er wel 

een nieuwe generatie trainers aan de weg 

te timmeren. Nederlandse trainers zijn 

altijd baanbrekend en innovatief geweest. 

Dat moeten wij niet vergeten”, benadrukt 

Han Berger. “De prestaties van Peter 

Bosz met Ajax in Europa zijn bijvoorbeeld 

heel goed voor ons imago. Bosz bewijst 

dat de uitgangspunten van de Hollandse 

School nog steeds toepasbaar zijn in 

het hedendaagse voetbal. Weliswaar 

met de nodige nuances, maar hij maakt 

het reuze interessant. Verder vind ik het 

knap wat Giovanni van Bronckhorst het 

afgelopen seizoen met Feyenoord heeft 

gepresteerd. Maar het zijn niet alleen de 

trainers van de traditionele top drie die aan 

de deur kloppen, ook trainers als Erik ten 

Hag, Henk Fraser en John van den Brom 

hebben het in zich. En dan vergeet ik er 

ongetwijfeld nog een paar.”

Leiderschap
Volgens Berger zijn de genoemde heren 

allemaal potentiële kandidaten om in de 

toekomst bondscoach van Oranje te 

worden. Tegelijkertijd heeft hij begrip voor 

het feit dat de 69-jarige Dick Advocaat 

opnieuw is aangesteld door de KNVB. 

“De KNVB heeft denk ik ingezet op 

beleid voor de korte termijn. In dat kader 

is Advocaat een logische keuze. Hij 

beschikt over veel ervaring, heeft dit al 

vaker gedaan en niet geheel onbelangrijk: 

hij is beschikbaar. Voor het Nederlands 

elftal is er nog altijd een kleine kans om 

het WK te halen, dus daar moet je vol 

voor gaan!” Benieuwd is Berger vooral 

naar het vervolgtraject. “Naar ik heb 

begrepen stopt Advocaat na het WK of al 

eerder als het WK niet wordt gehaald. En 

wat gebeurt er dan? Als je het mij vraagt, 

is daar visie en leiderschap voor nodig. 

Met name daaraan heeft het bij de KNVB 

de laatste tijd ontbroken. Nu overheerst 

helaas de onduidelijkheid”, aldus de 

voormalig coach van Jong Oranje, die 

niet kan wachten op witte rook in Zeist. 

“Het herstructureringsproces bij de KNVB 

is in volle gang, maar belangrijker nog 

dan de structuur zijn de mensen die 

er invulling aan moeten geven. Voetbal 

is de core-business van de KNVB, 

dus is voetbalknowhow in de top van 

essentieel belang. Daarnaast schreeuwt 

de KNVB om leiderschap op directie- en 

commissarissen-niveau. Daar moet zo 

snel mogelijk orde op zaken worden 

gesteld, want de huidige bestuurlijke 

janboel is mede de oorzaak van de 

sportieve malaise.”

Voetbalknowhow
Als de voorzitter van de CBV het voor 

het zeggen zou hebben bij de KNVB, 

dan werd de invloed van de technisch 

directeur in ieder geval veel groter. “Daar 

behoort het voetbalbeleid verankerd te 

zijn”, stelt Berger, die als voorvechter 

van de genoemde functie blijft hameren 

op de core-business van de KNVB. “Ik 

sta nog steeds voor de volle honderd 

procent achter de noodzaak van de TD-

functie, die mijns inziens moet worden 

opgewaardeerd naar statutair directeur. 

Pas dan krijgt een technisch directeur echt 

beslissingsbevoegdheid en slagkracht. 

Ik vind ook dat Hans van Breukelen tot 

dusver heel veel pech heeft gehad in die 

rol. Hij is op een moeilijk moment binnen 

gekomen en op support van de media 

heeft hij geen moment kunnen rekenen. 

Daar moet ik wel bij zeggen dat hij in de 

communicatie van enkele beslissingen niet 

heel sterk is geweest. Dat gaat helaas ten 

koste van de geloofwaardigheid van hem 

en zijn rol”, aldus Han Berger, die zich ook 

het komende seizoen blijft inzetten voor 

de formele positie van de CBV. “De CBV 

wordt zeer gerespecteerd in voetballand, 

maar de formele status ontbreekt nog 

altijd. Wij moeten meer formele invloed en 

zeggenschap krijgen. Het zijn immers de 

trainers en spelers die van Nederland in 

de afgelopen vijftig jaar een wereldmacht 

in het voetbal hebben gemaakt, niet de 

bestuurders.”  

 18 19

Wij drukken 
alles,behalve 

onze snor!

“ Offerte of advies nodig? Neem contact met ons 
 op en wij gaan gelijk aan de slag. Van offerte 
 tot levering, jouw drukwerk is onze zorg!”  
 info@q-promotions.nl of 013 582 09 68

18

‘Wij moeten 
meer invloed en 
zeggenschap 
krijgen’
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Co Adriaanse heeft vrijdag 19 mei in het MAC³PARK Stadion in Zwolle de Rinus Michels 

Oeuvreprijs in ontvangst mogen nemen. De 69-jarige Adriaanse kreeg de award uit handen 

van Louis van Gaal voor zijn gehele trainersloopbaan en voor het uitdragen van de naam 

en faam van het Nederlandse voetbal in binnen- en buitenland. “Co heeft het vak voetbal-

trainer altijd beschermd. Daarom is het zo mooi dat hij nu ook gewaardeerd wordt door 

collega’s door middel van deze award”, aldus Van Gaal.

Rinus Michels Oeuvreprijs 
voor Co Adriaanse
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Naast Adriaanse en Van Gaal waren 

er maar liefst 1.500 trainers/coaches 

uit zowel het betaald voetbal als 

het amateurvoetbal naar Zwolle 

gekomen. En zij waren daar voor de 

vijftiende editie van het Nederlands 

Trainerscongres. De thuishaven van 

PEC Zwolle fungeerde voor het zesde 

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 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 een jeugdselectie van FC 

Utrecht. Deze veldtraining stond onder 

leiding van hoofd opleiding Henny Lee.

Rond 11.15 uur gaf Henny Lee het 

woord over aan Wilfred van Leeuwen, 

trainer van tweededivisionist VVSB. 

Samen met zijn collega’s verzorgde 

Van Leeuwen eveneens een 

demonstratietraining. De spelers die de 

training afwerkten waren jeugdspelers 

van PEC Zwolle. Het laatste woord voor 

de pauze was aan de voetbaltrainers 

Dennis Demmers (komend seizoen 

trainer van Jong FC Twente) en 

Roeland ten Berge, die een linietraining 

demonstreerden. Na afloop van de 

drie veldtrainingen in het MAC³PARK 

Stadion 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 Excelsior 

Maassluis uitgeroepen tot de beste 

van alle amateurverenigingen in 

Nederland. Na twee keer op rij AZ 

kreeg Ajax ditmaal de award voor 

beste jeugdopleiding in het betaald 

voetbal. Jan van Raalte van SC 

Genemuiden werd verkozen tot beste 

amateurvoetbaltrainer van Nederland. 

Maurice Steijn van kampioen VVV-

Venlo kreeg de Rinus Michels Award 

voor de beste trainer van de Jupiler 

League. En de meest prestigieuze award 

ging naar Peter Bosz. De Ajax-trainer 

werd verkozen tot beste coach. Hij 

kreeg de voorkeur boven Giovanni van 

Bronckhorst (Feyenoord), Erik ten Hag 

(FC Utrecht), Henk Fraser (Vitesse) en 

Mitchell van der Gaag (Excelsior).

Peter Bosz kreeg de award uit handen van 

Leo Beenhakker. “Peter rammelt met Ajax 

aan de poort van het Europese topvoetbal 

en dat is een groot compliment waard”, 

stelt Beenhakker. De Ajax-trainer nam 

de prijs dankbaar in ontvangst. “Eervol, 

omdat ik verkozen ben door mijn collega’s. 

Dat is toch wel bijzonder”, zegt Bosz, die 

niet had verwacht dat hij de award zou 

winnen. “Nee, omdat met name Giovanni 

van Bronckhorst iets heel bijzonders 

heeft gepresteerd met Feyenoord. Maar 

ook Henk Fraser, die Vitesse aan haar 

eerste prijs in de 125-jarige clubhistorie 

heeft geholpen.” Aansluitend aan de 

uitreiking van de vijf Rinus Michels 

Awards gaf Kees Jansma het woord 

aan Louis van Gaal, die op zijn beurt Co 

Adriaanse naar voren haalde. Van Gaal 

overhandigde met grote trots de Rinus 

Michels Oeuvreprijs aan zijn vakgenoot.

Adriaanse kreeg als achtste trainer 

de oeuvreprijs. De bijzondere 

onderscheiding ging eerder naar Kees 

Rijvers, Piet de Visser, Wiel Coerver, 

Foppe de Haan, Leo Beenhakker, 

Louis van Gaal, Guus Hiddink en vorig 

jaar (postuum) naar Johan Cruijff. De 

69-jarige Adriaanse was in zijn lange 

loopbaan hoofdtrainer van PEC Zwolle, 

FC Den Haag, Willem II, Ajax, AZ, FC 

Porto, Metallurg Donetsk, Al-Sadd, Red 

Bull Salzburg, het Olympisch elftal van 

Qatar en FC Twente. De Amsterdammer 

plaatste zich met Willem II voor de 

Champions League (1999), bereikte met 

AZ de halve finale van de UEFA Cup 

(2005), werd kampioen en won de beker 

met FC Porto (2006), werd kampioen 

met Red Bull Salzburg (2009) en won 

de Johan Cruijff Schaal met FC Twente 

(2011). 

De vijftiende editie van het Nederlands 

Trainerscongres werd afgesloten met de 

officiële bekerfinale tussen de JO13-

teams van AZ en PSV. En dat duel werd 

een prooi voor de jonge voetballers van 

AZ, die in Zwolle met 2-1 zegevierden 

en met de beker aan de haal gingen. 

15e Nederlands Trainerscongres:
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Toon staat dag én nacht klaar voor de spelers 
van G-1 Colmschate’33
Het G-team van trainer Toon Marwa ging een 
paar jaar geleden op trainingskamp. De spelers 
hadden er het hele seizoen naar uitgekeken. 
Het werd een prachtig voetbalweekend 
met veel lol, voetbalspelletjes en slapeloze 
nachten. “Het begon gelijk al de eerste nacht. 
Een van de spelers vond het allemaal zo 
spannend dat hij niet kon slapen. Toen is Toon 
midden in de nacht met hem een rondje gaan 
rijden zodat de anderen nog wel wat nachtrust 
hadden. Dat is Toon ten voeten uit: dag én 
nacht klaarstaan voor zijn spelers”, vertelt Ina 
Zweers, coördinator van het G-voetbal binnen 
Colmschate’33.

De KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING 
zetten zich in voor G-voetballers en clubs zoals 
Colmschate’33. Daarom maken we dit jaar 50 lokale 
verhalen over G-voetbal. 

Samen stimuleren we amateurclubs om te 
starten met G-voetbal en het de aandacht 
te geven die het verdient. 
 
knvb.nl/g-voetbal  

www.greenfields.eu
E: info@greenfields.eu
T: 0548 633 333

WAAROM GREENFIELDS?
• Turnkey oplossing: ontwerp, installatie en onderhoud

• Gespecialiseerd in geweven & hybride systemen

• Innovatieve sportvelden ontworpen voor maximale 
sportprestaties

• Geïnspireerd door de natuur, 100% recyclebare producten

• Focus op research en development

BEST OF BOTH WORLDS

VOETBAL

 



‘Discipline gaat 
hier heel ver’

Hoe bevalt het in Myanmar?
Het bevalt prima. Tot voor een aantal jaren geleden was 

Myanmar één van de meest gesloten landen ter wereld. Nu is 

het open en dat kun je aan alles merken, bedrijven, toeristen, 

enzovoort. Yangon, de stad waar ik woon, was al druk met 

meer dan zes miljoen inwoners, maar het wordt alleen maar 

drukker. Gebouwen schieten uit de grond. De mensen zijn 

zeer vriendelijk en behulpzaam. 

 

Hoe gaat het op sportief gebied met het nationale 
vrouwenteam van Myanmar?
In het voetbal valt op velerlei gebied veel te winnen. 

De president en de mensen binnen de MFF, de bond, zijn zeer 

enthousiast en bovenal ambitieus. Binnen het team boeken we 

veel vooruitgang. Een sterk punt is de motivatie, de wil om te 

winnen en discipline. Discipline gaat hier heel ver. Anders dan 

wij gewend zijn. 

 

Hoe is het gesteld met de faciliteiten in Myanmar?
Qua stadions is het prima. Trainingsfaciliteiten worden steeds 

beter. Maar zoals al aangegeven is men ontzettend ambitieus 

en men wil doorontwikkelen. In het land komen nu meerdere 

jeugdacademies. Ze hebben nu een aantal jaren een mannen-

competitie en sinds afgelopen jaar zijn ze gestart met een 

vrouwencompetitie. Een enkele club heeft eigen faciliteiten en 

een eigen jeugdopleiding. Andere clubs spelen en trainen op de 

accommodatie van de bond. Veel speelt zich nog af in de regio 

van Yangon, de voormalige hoofdstad van Myanmar.

 

Met welk Europees land is het niveau van Myanmar te 
vergelijken?  
Met het niveau van Oekraïne en Hongarije. 

 

Wie zijn de topspelers? 
De captain is een internationale topspeelster. Technisch sterk, 

goed spelinzicht en dynamisch. Verder heb ik aan de ploeg 

nu twee speelsters van de O19 toegevoegd. Twee aanvallers. 

Speelsters met veel potentie. 

 

Hoe verloopt de communicatie met de spelers?
Dat gaat via een tolk. Een voormalig Myanmarees international 

die Engels spreekt. Hij is tevens assistent, samen met een 

voormalig international van het vrouwenstem. Als voormalige 

Engelse kolonie is het opmerkelijk dat weinig mensen Engels 

spreken. Binnen de bond, TD en CEO is dat overigens geen 

probleem.

 

Wat is de kwaliteit van de trainers in Myanmar?
Een kwaliteit is dat veel van deze mensen enorm gedreven en 

gemotiveerd zijn. Het land is zoals gezegd sinds een aantal jaren 

weer open en daar maakt men op velerlei gebied gebruik van. 

Men wil investeren en men wil leren. Belangrijk om te ontwikkelen.

 

Met welke mensen ga je buiten het voetbal veel om?
Met mijn vrouw. Zij is de meeste tijd ook hier. En verder met 

Gerd Zeise, de coach van het mannenteam. Hij werkt al zes jaar 

in Myanmar en mede dankzij hem ben ik hier nu ook werkzaam. 

 

Is de inbreng van buitenlandse coaches in Myanmar 
groot?
Nog niet zo heel groot. Er is een Franse coach bij de 015. Gerd 

Zeise bij het mannenteam. En verder twee coaches bij clubs. 

Een Belg en een coach uit Singapore. 

 

Wat is jouw doel met het nationale vrouwenteam 
in Myanmar?
In augustus staan de Seagames op het programma. Een groot 

evenement in Zuid-Oost Azië, een soort Olympische Spelen. 

Dat is voor de mensen in Zuid-Oost Azië en dus ook voor de 

mensen in Myanmar een zeer prestigieus toernooi. Verder valt 

er veel te winnen in het doorontwikkelen van de competitie die 

een half jaar geleden is gestart en de jeugdopleidingen, zowel 

bij de nationale teams als de clubs. Laatst hadden we een voet-

balclinic met de Nederlandse ambassade en FrieslandCampina, 

Dutch Lady. Deze clinic was voor weeshuiskinderen in Yangon 

in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Na afloop was er een ‘meet and 

greet’ en één van de spelertjes zei toen: “Voetbal kan dus mijn 

leven redden.” Kippenvel momentje. Zou mooi zijn om daar een 

bijdrage aan te leveren, dat meer kinderen de kans krijgen om 

international te worden.

 

Wanneer keert Roger Reijners terug 
naar Nederland?
Geen idee. Het bevalt ons vooralsnog prima. 
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Roger Reijners:  
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‘Straatvoetbal
in optima forma’

Hoe bevalt het bij FOSA Juniors op Madagaskar?
Madagaskar is een oude Franse kolonie en je merkt op het 

eiland dan ook nog zeer veel van die Franse invloeden. 

Madagaskar is een prachtig en boeiend land, gelegen aan de 

zuidoost kant van het Afrikaanse continent, met zeer veel mooie 

idyllische gebieden. De reiswereld begint langzamerhand dit 

land te ontdekken en je merkt dan ook, dat het toerisme naar 

dit exotisch gebied meer en meer op gang komt. Wij zijn hier 

eind 2016 neergestreken en werkzaam bij FOSA Juniors. Het is 

een nog jonge club, dat met het eerste team inmiddels uitkomt 

op het hoogste niveau van de nationale competitie: Ligue des 

Champions. Eigenaar en president van de club is Arno Steen-

kist, een Nederlandse zakenman met een productiebedrijf in 

textiel met zo’n 6.000 werknemers, verspreid over verschillende 

landen (Madagaskar, Hongkong, Duitsland, Nederland). De club 

heeft torenhoge ambities en doel is om op zeer korte termijn 

de beste club en kampioen van het land te worden, waardoor 

deelname aan de Afrikaanse Champions League is verzekerd. 

Ook een goede, professionele jeugdopleiding heeft een hoge 

prioriteit binnen de club. Momenteel bestaat deze uit vijf teams: 

O11, O13, O15, O17 en FOSA Espoir (belofteteam), hetgeen 

uniek is binnen de bestaande voetbalstructuur op Madagas-

kar. Bob is verantwoordelijk voor het eerste team, terwijl René 

FOSA Espoir en het O17-team onder zijn hoede heeft. Daar-

naast hebben wij de volledige dagelijkse technische leiding 

over de overige teams van de club.

Hoe gaat het op sportief gebied met het voetbal 
op Madagaskar?
Het voetbal op Madagaskar leeft enorm en is zeer populair. 

Overal in de stad en in de dorpen wordt er op pleintjes, 

trapveldjes en in parken gevoetbald. Als we op weg naar de 

training met de auto daar langs komen, stoppen we wel eens en 

gaan we zitten kijken. Je ziet ze daar op die hobbelige veldjes, 

met soms een afgetrapte bal, de meest fraaie capriolen uithalen: 

straatvoetbal in optima forma. In vergelijking met andere Afrikaanse 

landen moet er volgens René, die ook in andere 

Afrikaanse landen werkzaam is geweest (Rwanda, Ghana, 

Ethiopië), op voetbalgebied nog veel gebeuren. Er zijn op het 

eiland - ter grootte van Frankrijk en België samen - zo’n tien tot 

vijftien behoorlijk goed gestructureerde professionele clubs. 

Deze zijn veelal verspreid over 22 verschillende regio’s. 

Aan het eind van het seizoen komen de beste twee teams van 

iedere regio in de zogenaamde kampioenspoule. Deze teams 

strijden dan uiteindelijk om het landskampioenschap. Door deze 

opzet spelen de topclubs in feite veel te weinig wedstrijden onder 

optimale weerstand. Om het voetbalniveau naar een hoger niveau 

te tillen, zou het wenselijk zijn om een andere competitie-opzet 

in te voeren. Ideeën gaan in die richting en wij zijn inmiddels door 

de nationale voetbalbond benaderd om in dit proces een actieve 

rol te vervullen. Het ‘Schotse model’ zou volgens ons hiervoor als 

leidraad moeten dienen.

Hoe is het gesteld met de faciliteiten op 
Madagaskar?
Met de faciliteiten is het over het algemeen niet al te best 

gesteld. Om dit te optimaliseren ligt een belangrijke taak vooral 

bij de overheid, de voetbalbond, CAF, FIFA en het bedrijfsleven, 

om hierin de krachten te bundelen. In het belang van het totale 

voetbal moeten zij er voor zorgen dat de beschikbare financiële 

middelen op de juiste plek terecht komen. FOSA Juniors heeft 

op dit moment nog niet de beschikking over een eigen trainings-

complex. De teams trainen hierdoor op verschillende plekken in 

de stad. Dit is uiteraard voor de eenheid en uitstraling van de club 

niet goed. Het ligt wel in de planning om op zeer korte termijn 

een eigen accommodatie te realiseren met alle moderne 

faciliteiten, inclusief hypermodern kunstgrasveld met verlichting. 

Hopelijk kunnen we dit jaar daar al gaan trainen en er onze 

thuiswedstrijden spelen. Dat zou een enorme impuls geven 

aan de club en het voetbal hier in de hoofdstad Antananarivo.

Met welke Europese competitie is de competitie op 
Madagaskar te vergelijken?
Dat is op dit moment moeilijk in te schatten, omdat we in de 

korte tijd dat we hier nu zitten geen enkel referentiekader 

hebben. Het is wel de bedoeling om dit jaar nog een trainings-

kamp te organiseren in Nederland. Naast trainingen willen we 

uiteraard ook graag oefenwedstrijden spelen tegen teams van 

verschillende niveaus: eredivisie, Jupiler League, tweede en 

derde divisie. Dan pas heb je een goed beeld over de kwaliteit 

van het team in vergelijking met bijvoorbeeld het niveau in Europa.

Wie zijn de topspelers?
Er lopen best veel spelers rond met uitzonderlijke kwaliteiten. 

Een aantal van hen speelt al jarenlang in Europa, bijvoorbeeld 

Franck Beria (aanvoerder OSG-Lille), Faneva Andriatsima 

(Sochaux), Abel Anicet (Ludogorets). De beste spits van 

Madagaskar en topscorer van het vorige seizoen (Kassimo) 

speelt dit seizoen voor FOSA en wij zijn ook bezig om ons team 

te versterken met een nog zeer jonge talentvolle aanvallende 

middenvelder, zijn naam is Njiva Rakotoarimalala. Deze speler 

staat trouwens ook nadrukkelijk in de belangstelling van het 

Franse Montpellier. Verder zijn wij met zeven spelers 

hofleverancier van het nationale team.

  

Hoe verloopt de communicatie met de spelers?
De taal ‘Malagasy’ beheersen wij uiteraard niet, op wat losse 

termen na. Maar de voertaal op de training is doorgaans Frans. 

Bij het eerste team voert Bob de gesprekken en besprekingen 

ook in het Frans. Zijn assistent vertaalt het vervolgens ook nog 

naar het Malagasy. Bij René wordt doorgaans Engels 

gesproken, met een Frans/Malagasy-aanvulling door één 

van zijn assistenten. Maar op Madagaskar geldt ook: 

voetbaltaal is over de hele wereld een universele taal!

  

Wat is de kwaliteit van de trainers op Madagaskar?
Er is geen goede gestructureerde opleiding voor trainers/

coaches. De voetbalbond erkent dit probleem en is ook 

hard bezig om hierin op korte termijn verbetering in aan te 

brengen. Bij FOSA Juniors zijn wij met z’n tweeën onlangs al 

gestart met een interne opleiding voor al onze assistenten en 

jeugdcoaches.

  

Met welke mensen gaan jullie buiten het voetbal om?
Wij zijn hier eind vorig jaar gestart en zijn eigenlijk tot nu toe 

hoofdzakelijk bezig geweest met onze job en gaan ook 

regelmatig kijken naar wedstrijden van de overige teams. 

We proberen als het even kan wel iedere week een balletje 

te slaan op de prachtig gelegen golfbaan, een uurtje rijden 

vanaf ons appartement. En zo af en toe bezoeken we samen 

één van de vele prima restaurants in de stad en doen we ons 

tegoed aan de Franse en typisch Afrikaanse keuken, met een 

goed glas wijn erbij.   

Is de inbreng van buitenlandse coaches groot?
Nee, wij zijn op dit moment de enige buitenlandse coaches. 

Wij merken wel dat er zeer veel interesse en aandacht is voor 

onze werkwijze. De trainingen worden dan ook vaak bezocht 

door lokale coaches en de media. Prima toch!

Wat is jullie doel met FOSA Juniors?
Ons doel is om in eerste instantie met het eerste team 

landskampioen te worden, met als ultieme doel deelname 

aan de Afrikaanse Champions League. Verder zijn wij 

intensief bezig om de jeugdopleiding verder uit te bouwen, 

om op deze wijze een in alle opzichten toonaangevende 

club te worden op Madagaskar.

Wanneer keren jullie terug naar Nederland?
René heeft een driejarig contract getekend en Bob heeft een 

contract tot en met het einde van dit seizoen, maar er zijn al 

gesprekken gaande om dit contract te verlengen. Dus het 

ziet er niet naar uit dat we al snel terugkeren naar Nederland. 

We hebben het prima naar onze zin, werken prima samen 

en genieten van de bijzondere Afrikaanse cultuur en het aan-

gename klimaat en leven op dit eiland.                                                        

Bob Kootwijk en 
René Hiddink: 
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GRIEKENLAND: 
Kreta, Rhodos, Kos, Mykonos, Naxos, Santorini, Samos, Parga, Levkas, Corfu en Zakynthos.

SPANJE: 
Mallorca, Ibiza en Costa del Sol.

CANARISCHE Eilanden: 
Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote en Fuerteventura.

PORTUGAL: 
Algarve.

Kiezen jullie uit ons speelveld van 18 bestemmingen de juiste tactische 
bestemming, rekening houdend met jullie wensen: aantrekkelijk, scherp 
geprijsd, mooie stranden, sportfaciliteiten...

Reissommen :      Laagseizoen mei en oktober v.a. € 299,- p.p.
                              Middenseizoen juni en september v.a. € 399,- p.p.
                              Hoogseizoen juli en augustus v.a. € 499,- p.p.
8 dagen inclusief vliegreis, transfers ter plaatse, service ter plaatse, ver-
blijf in appartement, veelal met zwembad, zonneterras etc.
Profi teer van de 8% relatiekorting, exclusief voor CBV leden!!
Kijk op onze site: www.solfl y.nl of bel met ons hoofdkantoor 0297-753720.
Wij coachen jullie graag naar een van onze 2,3,4 of 5 sterren accommoda-
ties (appartementen, bungalows en hotels) van standaard tot super luxe.

Hans Mosselman, Ted Vermeulen en ons reserveringsteam.

www.solfl y.nl

...coacht jullie graag naar één 
van onze zonbestemmingen!

70214/1_Solfly_AdvCBV_180x127.indd   1 09-05-17   10:11



Zo zie je hoe je op langere termijn echt iets aan een trainer 

met visie en overtuiging kunt hebben.

Zijn succes bij FC Utrecht verbaast mij dan ook niks. Ik vind 

het geweldig om te zien hoe zo’n Robin van der Meer zich 

daar ontwikkelt. Robin was bij ons al een goede speler aan het 

worden, maar ik zag hem bij Utrecht toch - nadat Erik hem heel 

rustig bracht - al snel een ontwikkeling doormaken, waarvan 

ik dacht: daar is de hand van de meester. Maar ook veel 

andere gasten zie je daar in alle opzichten sprongen maken en 

uiteindelijk levert dat nu al twee jaar een enorme progressie op. 

En niet onbelangrijk: heel veel punten.

Het bijzondere is dat ik geen speler ken die met Ten Hag heeft 

gewerkt en achteraf wel eens op hem moppert. Iedereen is vol 

lof en denkt graag terug aan de tijd waarin we samenwerkten 

met hem. Dat is zo in alle geledingen van de club, dat zegt ook 

wel wat. Ten Hag is namelijk niet alleen een heel goede trainer, 

hij is ook iemand die mensen echt ziet. En op zo’n type moet 

je in de voetballerij extreem zuinig zijn.  Erik ten Hag is een 

uitstekende trainer, maar vooral een goed mens…  

Michel Boerebach
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Als voetballer heb ik veel trainers gehad en van de één leer 

je dit en de ander dat. Ik ben er altijd van overtuigd geweest 

dat je het vooral zelf moet doen en dat trainers je hoogstens 

kunnen helpen. Het trainerschap moet niet overdreven 

worden. Maar sinds ik met Erik ten Hag heb gewerkt, denk 

ik er toch een beetje anders over. Toen hij bij Go Ahead 

Eagles een jaar lang hoofdtrainer was, hebben we niet eens 

zoveel punten gehaald. Hij maakte wel iedereen - ook 

buiten het veld - wakker, scherp en uiteindelijk veel beter. 

Door zelf als een bezetene overal op te letten en waanzinnig 

hard te werken om dag in dag uit beter te worden, trok hij 

ons allemaal mee. Natuurlijk werden spelers in het begin gek 

van hem en ik af en toe ook. Maar vanaf dag één maakte hij 

indruk. Ik heb zelfs nog met Erik bij FC Twente gespeeld en 

gekscherend zei ik toentertijd regelmatig dat hij alleen maar de 

balletjes bij mij moest inleveren, dan kwam het wel goed. Nu 

was het totaal omgedraaid. Als ik - bij wijze van spreken - de 

pionnetjes recht zette, de hesjes goed uitdeelde en af toe een 

zinnige voetbalopmerking plaatste, was het al goed…  

Zelf heb ik dat jaar met heel veel plezier gewerkt. Ik zag al 

die jonge gasten groeien. Maar ook de oudere spelers, zoals 

Marnix Kolder, werden gewoon beter en liepen met Ten 

Hag weg. Er ging vaak nog best veel fout, we kregen veel 

tegengoals, maar in het voorjaar had iedereen door wat Ten 

Hag wilde en waren we topfit, zo fit zelfs dat we in de play-offs 

iedereen ondersteboven speelden en promoveerden. Het jaar 

daarna plukten wij nog steeds van dezelfde vruchten, zodat 

we ons vrij gemakkelijk handhaafden in de eredivisie. Allemaal 

gasten die rond de 23 jaar en hongerig waren. Ze wilden 

allemaal beter en beter worden, dat hadden ze van Ten Hag 

wel meegekregen. 

Erik ten Hag 

Column

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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De TrainingsPlanner voor clubs

trainingsplanner.nl

Meer gebruikers, meer teams, meer leerlijnen. 
Heel eenvoudig, met het nieuwe clubpakket.

P Meerdere gebruikers (5, 10, 15, 25 of onbeperkt)

P Meerdere teams (van mini’s tot senioren)

P Een hoofdgebruiker met ‘superuser’ functie

P Bevat module om zelf leerlijnen te maken

P Voeg oefenstof of trainingen van de club toe

P Tarief clubpakket al vanaf € 250 p.j. (5 gebruikers)

P Een gratis informatiepakket ontvangen? Ga naar trainingsplanner.nl/clubs

Nieuw!

Voor alle trainers 
van je club een 

passend 
trainingsschema.

Bevat 
 

trainingen en 
oefeningen)

1300+
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