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Op het moment dat je dit leest zijn 

wij al halverwege het voetbalseizoen 

2017-2018 en hopelijk heeft jouw club, 

jouw team haar draai gevonden en 

vertoeft het ergens in het linker rijtje. 

De zomervakantie ligt al een tijdje 

achter ons en hoe wij de zomervakantie 

hebben doorgebracht is nog een vage 

herinnering. Ons volgende rustmoment, 

nu met Kerst en Oud en Nieuw, is 

beduidend korter. Koester het echter 

en maak er bewust volledig gebruik 

van. In de wetenschap dat even afstand 

nemen van de gebruikelijke dagelijkse 

sores voor onze hersenen noodzakelijke 

verlichting biedt.

Door het jaar heen zijn wij er echt 

bij gebaat op gezette tijden even 

afstand te nemen, rust en afleiding 

te zoeken en dingen te doen die ons 

energie geven, plezier geven en vrolijk 

stemmen. Het blijkt namelijk dat, 

wanneer wij regelmatig ‘cognitieve 

rust’ inlassen, door gedurende korte 

periodes even afstand te nemen van 

In plaats van (nog) harder en nog langer werken, 

kunnen wij beter tijd inruimen om lichamelijk uit te 

rusten en mentaal te herstellen. Het laatste, ook 

bekend als ‘cognitieve rust’ is essentieel als wij op 

ons best willen presteren.

onze dagelijkse sores of door op 

tijd te schakelen tussen maximale 

en minimale inspanning, wij veel 

beter presteren en wij zowel ons 

geheugen, onze besluitvaardigheid, 

ons concentratievermogen als onze 

emotionele vaardigheden aanmerkelijk 

verbeteren. In dit kader is het dus 

niet vreemd dat Roger Federer zijn 

historische achtste overwinning tijdens  

Wimbledon 2017 behaalde nadat 

hij terugkeerde van een pauze van 

acht weken. Dus waarom zouden wij 

wachten tot de zomer van 2018 om 

ons opnieuw op te laden?

Bewust cognitieve rustpauzes inbouwen 

in onze dagelijkse routine en door het 

jaar heen, vooral als de druk hoger en 

hoger wordt, kan het verschil maken 

tussen vroegtijdig opbranden en de 

controle verliezen of op ons best 

presteren, consequent en juist op 

de momenten dat de situatie er het 

meest om vraagt. 

Geïnspireerd door het beleid dat 

onze collega’s van de LMA in 

Engeland voeren inzake LIFESTYLE 

& WELLBEING besteden wij in dit 

magazine ons voorwoord en een artikel 

aan dit onderwerp. Graag verwijs ik jullie 

hiervoor naar het artikel van Yannick 

Balk op pagina 20-21.

Ik wens jullie tijdens de welverdiende 

break fijne kerstdagen, een goede 

jaarwisseling en vervolgens een 

succesvolle tweede seizoenshelft.

Met sportieve groet,

Gerard Marsman
Directeur CBV

‘TAKE A BREAK’ 

EVEN UITSTAPPEN OM 
BETER TE WORDEN

Geachte collega,



‘Onze voetballers moeten meer en harder trainen.’ 

Het is één van de voornaamste kritiekpunten op 

de deplorabele staat van het Nederlandse voetbal. 

Volgens Peter Bosz is dat grote onzin. De hoofdcoach 

van Borussia Dortmund gaf door middel van een 

interactieve presentatie, tijdens de algemene 

ledenvergadering van woensdag 11 oktober in 

Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos in Garderen, zijn 

heldere visie. 
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‘Meer trainen 
 gaat ten koste 
 van de kwaliteit’

CBV Ledenvergadering

Peter Bosz: 



“We trainen in Duitsland niet meer dan in Nederland. Het gaat 

om de kwaliteit en intensiteit van de trainingen”, stelt Bosz, 

die met Borussia Dortmund nooit twee keer op één dag 

traint. “Wij trainen één keer per dag anderhalf uur, exclusief 

warming-up. En tussen de oefeningen door zorgen wij er voor 

dat het drinken binnen handbereik klaar staat, zodat er geen 

tijd verloren gaat met het naar de kant lopen en het vervolgens 

terugroepen van alle spelers”, vertelt de voormalig coach van 

onder meer Heracles, Vitesse en Ajax. Volgens Bosz is meer en 

harder trainen niet de remedie. “De intensiteit ligt hier niet hoger 

omdat er harder wordt getraind, maar omdat de spelers beter 

en volwassener zijn. Meer trainen gaat vaak ten koste van de 

kwaliteit.” In het verlengde daarvan is de Borussia Dortmund-

coach geen fan van personal trainers. “Als wij een plan maken 

voor een speler, dan is het vervelend als een personal trainer de 

nadruk legt op afwijkende oefeningen. Daar word ik helemaal 

gek van!”

Aan bod tijdens de interessante presentatie van Peter Bosz 

kwam verder ‘zijn’ visie op de manier van spelen, die hij 

onderbouwde met beeldmateriaal. “Bij balbezit hamer ik op 

verschillende aspecten. Als wij de bal hebben, dan moeten 

de spelers het veld zo snel mogelijk groot maken. Ik verlang 

een hoog baltempo. We moeten tussen de linies spelen. Snel 

van kant wisselen is belangrijk bij onze manier van spelen. 

Daarnaast moeten er lopers achter de verdediging komen. 

En tot slot is in balbezit het organiseren van de restverdediging 

van belang”, stelt Bosz, die bij balverlies spreekt over de ‘vier-

seconden-regel’, hoog druk zetten en compact spelen. 

“Bij Ajax wilde ik dat mijn elftal de bal binnen vijf seconden 

terug veroverde, maar bij Borussia Dortmund geef ik het 

team vier seconden de tijd. Wat mij betreft logisch, omdat 

het niveau in Duitsland gewoonweg hoger ligt. Bij Barcelona 

hanteren ze overigens de ‘drie-seconden-regel’. Daar gaat 

het nog iets sneller.”

Tijdens een korte onderbreking van de presentatie kregen de 

aanwezige leden de gelegenheid om op post-its vragen te 

schrijven voor Peter Bosz. Uit een bord vol met post-its pikte 

Bosz vervolgens een serie vragen. Zo ging hij allereerst in op de 

vraag: wat ging er mis in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid? 

“Dat is een leuke. Om eerlijk te zijn zei ik na zo’n twintig minuten 

spelen tegen Hendrie Krüzen: dit is wel genieten van die gasten 

he! Bij Real lopen gewoon spelers van een ander niveau en 

gelukkig werd het slechts 1-3.” Een andere vraag waar Bosz 

op in ging was: zou jij als coach van Freiburg of als jeugdcoach 

dezelfde principes hanteren? “Ja, dat denk ik wel. Bij Heracles 

heb ik dat ook gedaan en toen werd het publiek in ieder geval 

vermaakt. We incasseerden veel tegendoelpunten, maar wat dat 

betreft heb ik geleerd van het verleden. Veel geleerd heb ik ook 

van het boek van Josep Guardiola, waar mooie dingen in staan 

over doordekken en druk zetten. Essentieel is echter dat iedereen 

dezelfde taal spreekt. Oftewel: als één iemand zijn taken niet 

goed uitvoert, dan ben je overal op het veld een stap te laat. 

Mijn opvatting is dan ook: niet harder trainen, maar blijf 

vasthouden aan dezelfde lijnen en goede uitgangspunten.”

Han Berger legt hamer neer
Voorafgaand aan de presentatie van Peter Bosz werd de 

algemene ledenvergadering geopend door voorzitter Han Berger. 

Hij complimenteerde allereerst Sarina Wiegman en haar staf met 

het behalen van de Europese titel. Niet veel later in de vergadering 

maakte Berger kenbaar te stoppen als voorzitter van de CBV. 

“Na het toetreden tot de Raad van Commissarissen van de KNVB 

heb ik moeten besluiten het voorzitterschap neer te leggen. Dit 

omdat het combineren van deze functie met de zetel in de RvC 

van de KNVB een - potentieel - conflict of interest is”, aldus Han 

Berger, die als dank voor bewezen diensten werd benoemd tot 

ambassadeur van Coaches Betaald Voetbal. Onder luid applaus 

kreeg Berger uit handen van interim-voorzitter Mario Captein het 

bijbehorende certificaat.   

CBV-directeur Gerard Marsman liet op zijn beurt weten het 

aftreden van Han Berger als voorzitter te betreuren. “Tegelijkertijd 

denk ik dat de CBV baat heeft bij de toetreding van Han in de 

RvC van de KNVB. Wij gaan door op de ingeslagen weg en de 

formele positie komt steeds dichterbij. De CBV zet in op het - 

binnenkort - afsluiten van een werkovereenkomst met de KNVB 

en stemrecht in de algemene vergadering betaald voetbal. In de 

werkovereenkomst staat onder andere opgenomen dat de KNVB 

de CBV betrekt in de besluitvorming”, vertelt Marsman, die de 

leden gelijk vroeg om mee te denken in de zoektocht naar een 

opvolger voor Han Berger. “Het is de bedoeling dat wij in maart 

2018 een een nieuwe voorzitter presenteren”, aldus interim-

voorzitter Mario Captein, die verder tijdens de ledenvergadering 

Remco Oversier nog presenteerde als de opvolger van Ton 

Caanen. Daarnaast werd Captein zelf herbenoemd voor een 

derde bestuurstermijn. En er maakte ook niemand in de zaal 

bezwaar tegen een tweede termijn voor zowel Art Langeler als 

Peter Jeltema.       
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‘Meer trainen 
 gaat ten koste 
 van de kwaliteit’



0706Snelle levering binnen 2-4 dagen.
Alle prijzen incl. BTW en excl. verzendkosten.

Fax: +49 39208 / 4951-13
Trainingsunterlagen24 GmbH
Ramstedter Straße 24, D-39326 Zielitz
www.teamsportbedarf.nl

info@teamsportbedarf.nl
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De online shop 
voor de moderne trainer

T-PRO Viermansverdediging Trainer - elastisch
U ontvangt een hoogwaardige kwaliteit T-PRO back Viermansverdediging Trainer  met bungee-effect
Incl. 4x buikgordel, Incl. 3x elastische rubberen band (elk 5,5 m lang), Bungee-effect (rek van 5,5 m tot 
10 m), Snel en eenvoudig aantrekken, Zwart / rood, Hoogwaardige afwerking, Zeer robuust, 
• Professionele producten

    Item No.: 2006    € 89.90

T-PRO tactiekveld - voetbal
T-PRO tactiekveld - voetbal, Zelfklevend 
(elektrostatisch), Hechten perfect op de muur 
en aan de deur, Rol van 20 velden (eenvoudig 
af te scheuren), Afmetingen: 550 x 830 mm, 
Boardmarker: uitwisbaar, Permanent marker: 
niet uitwisbaar Professionele producten

Item No.: 2069     € 18.90

T-PRO trainerset 1 - voetbal
Omvang van de set:
T-PRO klemmap DIN A4, Voetbal DIN A4 noti-
tieblok (50 pagina’s), T-PRO tactiekmap (leder), 
T-PRO coach book DIN A5, T-PRO notitieblok 
DIN A5 (25 pagina’s), T-PRO mousepad
2 hoogkwalitatieve metalen balpennen (druk)

Item No.: 2190     € 24.90

T-PRO trainerset 2 - voetbal
Omvang van de set: T-PRO klemmap DIN A4, voetbal DIN 
A4 notitieblok (50 pagina’s), T-PRO tactiekmap (leder), 
T-PRO coach book DIN A5  , T-PRO tactiekfolie 550 x 830 
mm (zelfklevend rol van 20), T-PRO stopwatch (10 tus-
sentijden), T-PRO notitieblok DIN A5 (25 pagina’s), T-PRO 
mousepad, 2 hoogkwalitatieve metalen balpennen (druk)

Item No.: 2191     € 59.90

T-PRO CoachBook - voetbal
100 pagina‘s, formaat: A5, formaat pagina‘s: A5
kleur: zwart / wit, links: 1 voetbal-speelveld 
met 24 tactiekzones (A-X), rechts: notities, incl. 
hoogkwalitatieve metalen balpen,
professioneel materiaal

Item No.: 2156     vanaf  € 2.50

T-PRO klemmap DIN A4
Hoogkwalitatieve afwerking, ideaal voor 
speeldagbladen, notitieblokken, trainingsover-
zichten enz., kleur: zwart, afmetingen: 34 x 23,5 
cm, materiaal: kunststof, stevig en afwasbaar,
professioneel materiaal

Item No.: 2153     € 3.90

T-PRO tactiekmap (leer) - voetbal
24 tactiekzones (A-X), 3 speelvelden, Afmetin-
gen: 32 x 24 cm, 3 magnetische velden
• Incl. 90 vlakke magneten Ø 9 + 12 mm (geel, 
rood, zwart),Incl. 2 boardmarkers (zwart en 
rood), Duurzaam en wasbaar,
Professionele producten

Item No.: 2055     € 19.90

Tactiekmap (leer) - voetbal
Hoogwaardig gefabriceerd, Afmetingen: 32 
x 24 cm, Magnetisch veld, Incl. 44 magneten 
(geel, rood, zwart)., Incl. boardmarker en pen, 
Incl. 50 voetbal wedstrijdbladen,
Robuust en uitwisbaar

Item No.: 1179     € 16.90

Coachmap (leer) - voetbal
Hoogwaardig gefabriceerd, Met ritssluiting voor 
het sluiten, Afmetingen: 36 x 27 cm, Magnetisch 
veld, Incl. 44 magneten (geel, rood, zwart)., Incl. 
boardmarker en pen, Incl. 50 voetbal wedstrijd-
bladen, Robuust en afwasbaar

Item No.: 1180     € 39.90

Techniekbal grootte 1
Incl. koord (100 cm), Grootte: 1, Diameter: 16 cm, 160 g, Glanzend PU-materiaal (glossy), Geel-zwart, 
Geweldige look, Waterafstotend, Hoogwaardige kwaliteit TPU binnenbal, Voor training van techniek 
en balgevoel, Professionele producten

Set van 10     Item No.: 1972    € 79.90
Enkel stuk     Item No.: 1971     €    8.90

Techniekbal XL – maat: 4
Techniekbal XL  , incl. lijn (ca. 100 cm), maat: 4 (lichte bal)  , diameter: ca. 20,5 cm  , omvang: ca. 65 cm, 
gewicht: ca. 290 – 330 g  , glossy PU-materiaal (glanzend)  , kleur: geel-zwart  , leuke vorm  , wateraf-
stotend, hoogkwalitatieve TPU-balblaas, geschikt voor het trainen van techniek en balgevoel,  
professioneel materiaal  

Set van 10     Item No.:  2201    € 99.90
Enkel stuk     Item No.: 2200    €   11.90
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Aluminium minidoel - 0,90 x 0,60 m
Aluminium minidoel, Afmetingen: 0,90 x 0,60 x 0,40 m (BxHxD), Materiaal: aluminium, Stabiel gelast, 
Ronde doelpalen, Diameter van palen: 8 cm, Gewicht: 7 kg, Kleur: wit, Inklapbaar, Anti-kras bescher-
ming voor de bodem in de zaal, Incl. doelnet groen (maaswijdte ongeveer 4 cm), Incl. nethaken en 
clips voor het doelnet, incl. haringen voor verankering, Geschikt voor binnen en buiten,
Professionele kwaliteit

 2 stuks           Item No.:  2052    € 189.90
Enkel stuk      Item No.:  2051     €    99.90



Voordat Remco Oversier afgelopen 

zomer aan de slag ging in Nijmegen, 

bekleedde hij vier jaar lang de functie van 

algemeen directeur bij RKC Waalwijk. 

Als algemeen directeur droeg Oversier in 

Waalwijk ook de eindverantwoordelijkheid 

voor technische zaken. De ambitieuze 

bestuurder vervulde voor zijn algemeen 

directeurschap twee jaar de rol van hoofd 

jeugdopleiding bij Willem II/RKC. In die 

functie was hij verantwoordelijk voor de 

voetbaltechnische, organisatorische, 

financiële en algemene zaken. Daarvoor 

was Oversier van april 2007 tot en met 

juli 2011 werkzaam bij de KNVB als 

medewerker voetbaltechnische zaken 

in het district West II. Het coachen van 

BVO-talententeams, aansturen van 

regiocoaches, opleiden van trainers/

coaches en docenten en ontwikkelen van 

beleid voor de breedtesport behoorden 

tot zijn taken. Bij de KNVB volgde hij 

opleidingen tot UEFA A Youth-trainer, 

hoofd jeugdopleiding en de leergang 

Management Betaald Voetbal.

“Het is een eer dat ik door Gerard 

Marsman ben gevraagd om toe te treden 

tot het bestuur van de CBV. Ik mag 

mij nadrukkelijk bezig houden met de 

toekomst van alle Nederlandse trainers 

en coaches. Dat is best iets om trots op 

te zijn”, vertelt Remco Oversier, die zich 

als CBV-bestuurslid niet alleen richt op 

het aspect commercie. “Ton Caanen had 

inderdaad commercie in zijn portefeuille, 

maar wij hebben die portefeuille nu 

iets aangepast. Naast commercie 

zijn daar ook beleid en communicatie 

bijgekomen.” Voor Oversier een prettige 

mutatie. “Communicatie had eigenlijk 

nog geen plek binnen het bestuur, terwijl 

communicatie in de dagelijkse praktijk 

een belangrijk onderdeel is geworden. 

De CBV kan zich op dat gebied ook 

nog zeker beter profileren. Daarbij is de 

rol van de coaches immens belangrijk. 

Er wordt veel over coaches gesproken 

en daarnaast laten coaches zich in het 

openbaar uit over collega’s. Daar moet 

verandering in komen. Het is zaak om 

ons te verenigen, zodat wij als CBV 

veel dominanter kunnen opereren. 

Vervolgens is het tevens makkelijker om 

beleidsmatig onze stempel te drukken. 

Op basis van de aanwezige ‘knowhow’ 

bij voetbalcoaches moet de invloed in 

ieder geval veel groter worden”, aldus 

Remco Oversier.

In de beginperiode van zijn 

bestuursfunctie wil Oversier allereerst 

graag een beter beeld krijgen van de 

exacte rol van de CBV. 

“Wat speelt en leeft er allemaal binnen 

de vakvereniging en voor de trainers 

en coaches in het bijzonder”, stelt de 

technisch directeur van NEC, die op 

basis van zijn werkzaamheden in het 

verleden van waarde hoopt te zijn voor 

zijn vakbroeders in alle geledingen. 

“Ik heb de afgelopen jaren met name 

technische functies bekleed, waardoor 

ik ervaring heb opgedaan op het gebied 

van voetbalbeleid, commercie en 

communicatie. Dat alles moet er voor 

zorgen dat ik in het CBV-bestuur een 

positieve bijdrage kan leveren. 

Mijn eerste indruk is in ieder geval dat de 

vakvereniging heel bewust in beweging is 

en zich sterk maakt voor de kwaliteit voor 

het Nederlandse voetbal en uiteraard 

voor de trainers en coaches zelf.”

0706

Remco Oversier:

  ‘Communicatie is een 
belangrijk onderdeel’
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De online shop 
voor de moderne trainer

T-PRO Viermansverdediging Trainer - elastisch
U ontvangt een hoogwaardige kwaliteit T-PRO back Viermansverdediging Trainer  met bungee-effect
Incl. 4x buikgordel, Incl. 3x elastische rubberen band (elk 5,5 m lang), Bungee-effect (rek van 5,5 m tot 
10 m), Snel en eenvoudig aantrekken, Zwart / rood, Hoogwaardige afwerking, Zeer robuust, 
• Professionele producten

    Item No.: 2006    € 89.90

T-PRO tactiekveld - voetbal
T-PRO tactiekveld - voetbal, Zelfklevend 
(elektrostatisch), Hechten perfect op de muur 
en aan de deur, Rol van 20 velden (eenvoudig 
af te scheuren), Afmetingen: 550 x 830 mm, 
Boardmarker: uitwisbaar, Permanent marker: 
niet uitwisbaar Professionele producten

Item No.: 2069     € 18.90

T-PRO trainerset 1 - voetbal
Omvang van de set:
T-PRO klemmap DIN A4, Voetbal DIN A4 noti-
tieblok (50 pagina’s), T-PRO tactiekmap (leder), 
T-PRO coach book DIN A5, T-PRO notitieblok 
DIN A5 (25 pagina’s), T-PRO mousepad
2 hoogkwalitatieve metalen balpennen (druk)

Item No.: 2190     € 24.90

T-PRO trainerset 2 - voetbal
Omvang van de set: T-PRO klemmap DIN A4, voetbal DIN 
A4 notitieblok (50 pagina’s), T-PRO tactiekmap (leder), 
T-PRO coach book DIN A5  , T-PRO tactiekfolie 550 x 830 
mm (zelfklevend rol van 20), T-PRO stopwatch (10 tus-
sentijden), T-PRO notitieblok DIN A5 (25 pagina’s), T-PRO 
mousepad, 2 hoogkwalitatieve metalen balpennen (druk)

Item No.: 2191     € 59.90

T-PRO CoachBook - voetbal
100 pagina‘s, formaat: A5, formaat pagina‘s: A5
kleur: zwart / wit, links: 1 voetbal-speelveld 
met 24 tactiekzones (A-X), rechts: notities, incl. 
hoogkwalitatieve metalen balpen,
professioneel materiaal

Item No.: 2156     vanaf  € 2.50

T-PRO klemmap DIN A4
Hoogkwalitatieve afwerking, ideaal voor 
speeldagbladen, notitieblokken, trainingsover-
zichten enz., kleur: zwart, afmetingen: 34 x 23,5 
cm, materiaal: kunststof, stevig en afwasbaar,
professioneel materiaal

Item No.: 2153     € 3.90

T-PRO tactiekmap (leer) - voetbal
24 tactiekzones (A-X), 3 speelvelden, Afmetin-
gen: 32 x 24 cm, 3 magnetische velden
• Incl. 90 vlakke magneten Ø 9 + 12 mm (geel, 
rood, zwart),Incl. 2 boardmarkers (zwart en 
rood), Duurzaam en wasbaar,
Professionele producten

Item No.: 2055     € 19.90

Tactiekmap (leer) - voetbal
Hoogwaardig gefabriceerd, Afmetingen: 32 
x 24 cm, Magnetisch veld, Incl. 44 magneten 
(geel, rood, zwart)., Incl. boardmarker en pen, 
Incl. 50 voetbal wedstrijdbladen,
Robuust en uitwisbaar

Item No.: 1179     € 16.90

Coachmap (leer) - voetbal
Hoogwaardig gefabriceerd, Met ritssluiting voor 
het sluiten, Afmetingen: 36 x 27 cm, Magnetisch 
veld, Incl. 44 magneten (geel, rood, zwart)., Incl. 
boardmarker en pen, Incl. 50 voetbal wedstrijd-
bladen, Robuust en afwasbaar

Item No.: 1180     € 39.90

Techniekbal grootte 1
Incl. koord (100 cm), Grootte: 1, Diameter: 16 cm, 160 g, Glanzend PU-materiaal (glossy), Geel-zwart, 
Geweldige look, Waterafstotend, Hoogwaardige kwaliteit TPU binnenbal, Voor training van techniek 
en balgevoel, Professionele producten

Set van 10     Item No.: 1972    € 79.90
Enkel stuk     Item No.: 1971     €    8.90

Techniekbal XL – maat: 4
Techniekbal XL  , incl. lijn (ca. 100 cm), maat: 4 (lichte bal)  , diameter: ca. 20,5 cm  , omvang: ca. 65 cm, 
gewicht: ca. 290 – 330 g  , glossy PU-materiaal (glanzend)  , kleur: geel-zwart  , leuke vorm  , wateraf-
stotend, hoogkwalitatieve TPU-balblaas, geschikt voor het trainen van techniek en balgevoel,  
professioneel materiaal  

Set van 10     Item No.:  2201    € 99.90
Enkel stuk     Item No.: 2200    €   11.90

Aluminium minidoel - 0,90 x 0,60 m
Aluminium minidoel, Afmetingen: 0,90 x 0,60 x 0,40 m (BxHxD), Materiaal: aluminium, Stabiel gelast, 
Ronde doelpalen, Diameter van palen: 8 cm, Gewicht: 7 kg, Kleur: wit, Inklapbaar, Anti-kras bescher-
ming voor de bodem in de zaal, Incl. doelnet groen (maaswijdte ongeveer 4 cm), Incl. nethaken en 
clips voor het doelnet, incl. haringen voor verankering, Geschikt voor binnen en buiten,
Professionele kwaliteit

 2 stuks           Item No.:  2052    € 189.90
Enkel stuk      Item No.:  2051     €    99.90

Remco Oversier is op woensdag 11 oktober 2017 tijdens de algemene 

ledenvergadering in Bilderberghotel ’t Speulderbos benoemd tot 

bestuurslid Coaches Betaald Voetbal. De 35-jarige technisch directeur 

van NEC volgt Ton Caanen op en neemt de portefeuille ‘beleid, commercie 

en communicatie’ op zich. “Het is een hele eer om alle trainers en 

coaches in het betaald voetbal te vertegenwoordigen”, zegt Oversier.



“We moeten hoge eisen stellen aan elkaar en elkaar 

versterken. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor 

het Nederlandse voetbal.” Teun Jacobs, manager 

afdeling voetbal van de KNVB, windt er geen doekjes 

om. Als het aan hem persoonlijk ligt, dan worden er op 

korte termijn knopen doorgehakt in langlopende 

discussies. “Gezamenlijk kom je nooit voor honderd 

procent op één lijn, maar bij 85 procent moet je er 

gewoon gezamenlijk een klap op geven.”

‘Hoge eisen 
stellen aan elkaar’

Teun Jacobs: 

KNVB Media

08 09

Op 14-jarige leeftijd, als jeugdspeler van 

VVV-Venlo, kwam Teun Jacobs voor 

het eerst in aanraking met een betaald 

voetbal organisatie. Een glansrijke 

voetbalcarrière bleef uit, maar de 

voetballerij bleek wél zijn roeping. “Ik 

had als speler al snel door dat ik niet 

goed genoeg was. Vervolgens heb ik 

CIOS gedaan en mocht ik stage lopen 

bij VVV”, vertelt de 33-jarige Brabander, 

die via Venlo in Nijmegen terecht kwam 

bij NEC. “Daar ben ik begonnen als 

teamtrainer, voor dertig uur per week 

en tegen een reiskostenvergoeding van 

250 euro per maand.” Jacobs com-

bineerde die functie met de opleiding 

sportmanagement en ontwikkelde zich 

binnen NEC ondertussen verder. “Van 

fulltime jeugdtrainer ben ik doorgegroeid 

tot hoofd opleiding. Die rol heb ik vier 

en een half jaar vervuld en uiteindelijk 

heb ik tien jaar bij de Nijmeegse club 

gewerkt”, aldus Jacobs, die in de tussen-

tijd colleges bestuurskunde volgde.

In 2013 maakte Teun Jacobs de 

overstap naar de KNVB, waar hij zich 

in eerste instantie vooral bezig hield 

met het ‘Kwaliteit & Performance 

Programma’. “Ik heb de eerste jaren 

in Zeist veel samengewerkt met Jelle 

Goes. Toen Hans van Breukelen als 

technisch directeur werd aangesteld, 

fungeerde ik simpel gezegd als zijn 

‘rechterhand’. Althans, zo noemde 

Hans mij. Ik moet wel zeggen dat ik 

in die jaren wel steeds meer verant-

woordelijkheden heb gekregen binnen 

de KNVB”, zegt Jacobs, die sinds het 

vertrek van Van Breukelen (1 augustus 

2017) samen met collega Lennard 

van Ruiven de afdeling voetbal van 

de KNVB aanstuurt. “Hier vallen het 

Nederlands elftal, Jong Oranje en de 

Nederlandse vrouwenploeg niet onder” 



‘Hoge eisen 
stellen aan elkaar’

08 09

benadrukt Teun Jacobs, die begin november - moment van 

interview - niet weet hoe de structuur er in 2018 precies uit 

gaat zien. “Eric Gudde zal als nieuwe algemeen directeur van 

de KNVB eerst gaan onderzoeken hoe de vlag erbij hangt. 

Speculeren over verschillende scenario’s heeft geen enkele zin.”

Als manager afdeling voetbal houdt Jacobs zich bezig met 

zaken als voetbalontwikkeling, voetbalonderzoek en de 

nationale jeugdselecties jongens en meisjes. Art Langeler 

en Peter Jeltema zijn bij de KNVB verantwoordelijk voor 

respectievelijk de jongenslijn en het aspect voetbalontwik-

keling. “Ik voer één keer in de twee weken overleg met 

alle coördinatoren. Tijdens zo’n overleg bespreken wij 

alle lopende zaken en delen wij elkaars visie.” Naast hun 

werkzaamheden voor de KNVB bekleden Langeler en 

Jeltema tevens een bestuursfunctie bij de vak- en belangen-

vereniging Coaches Betaald Voetbal. “Het past bij de KNVB 

om met professionals te werken. En je merkt dat er steeds 

meer professionals met een rijk verleden bij een betaald 

voetbal organisatie naar Zeist komen. Het zijn mensen die 

de context kennen en zij weten als geen ander welke invloed 

een bepaalde verandering heeft op een club”, stelt Jacobs, 

die zelf veel clubs bezoekt. “De KNVB was in het verleden 

een stuk geslotener, tegenwoordig gaan wij steeds vaker bij 

de clubs op bezoek. De bondscoaches komen nu zelfs bij 

clubs over de vloer. Zelf bezoek ik ook regelmatig een club 

en praat dan veelal met de technisch directeur en de hoofd 

opleiding. Samen met de club zoeken wij naar kwaliteitsver-

beteringen. En die gesprekken lopen zeer uiteen. Een club 

als Excelsior kampt met andere problemen, dan Ajax, PSV 

en Vitesse. Aan de andere kant zijn de verhalen en ideeën 

van de clubs waardevol voor de KNVB. Het is een wissel-

werking. Het hoofd van een academie kan bijvoorbeeld goed 

aangeven waar behoefte aan is op het gebied van voetbal-

opleidingen en trainerscursussen. Het is interessant om 

daar samen over te sparren. Hierdoor kunnen wij clubs de 

juiste ondersteuning bieden en de kwaliteit halen die wij met 

zijn allen nastreven. Uiteindelijk moeten we het samen doen 

natuurlijk”, aldus Teun Jacobs.

In de lijn van de intensievere samenwerking met de clubs 

ligt het veelbesproken rapport ‘Winnaars van Morgen’, waar 

Jacobs - samen met een team onder leiding van Jelle Goes 

en later met Hans van Breukelen - veel aan heeft gewerkt. 

“Ik zie ‘Winnaars van Morgen’ als een denkrichting. En ik 

wil graag benadrukken dat het niet alleen van de KNVB is. 

Het rapport is opgesteld mét en vóór het voetbal.” Volgens 

de Brabander zijn voor het grote publiek slechts enkele 

thema’s uit het rapport herkenbaar, omdat die breed worden 

uitgemeten door de media. “Ik doel dan op de bekende 

discussies: wel of geen kunstgras en wel of geen beloften-

teams in de voetbalpiramide. Het zijn onderdelen van een 

groter geheel. Terwijl genoemde discussies op de voorgrond 

spelen, worden er op de achtergrond - samen met de clubs 

- al hele goede dingen gerealiseerd. Veranderingen waarmee 

wij op de lange termijn progressie boeken”, vertelt Jacobs, 

die van mening is dat verandering niet altijd geld hoeft te 

kosten. “Je moet ‘out of the box’ denken. Binnen een club 

leven natuurlijk uiteenlopende belangen. Dat begrijp ik. Maar 

als jij helder benoemt dat jij een vraagstuk vanuit technisch 

oogpunt benadert, dan moet er ook een besluit volgen vanuit 

technisch oogpunt en niet vanuit fi nancieel of organisatorisch 

oogpunt. Ik verwacht bijvoorbeeld dat bijna alle technisch 

directeuren wel vóór voetbal op echte grasvelden zijn, maar 

sommige algemeen directeuren denken daar vanuit fi nancieel 

oogpunt ongetwijfeld anders over. Zo kom je nooit voor 

honderd procent op één lijn en dat is best frustrerend.”

In het geval van de voetbalpiramide denkt Jacobs er 

hetzelfde over. “Die discussie kent ook een technische 

achtergrond, dus dan moet je dat als vertrekpunt nemen 

en kijken naar de output van de talentvolle speler. Als de 

ontwikkeling van de speler centraal moet staan, dan is 

meer of minder publiek in het stadion ‘nicht im Frage’. 

De ‘core business’ is voetbal, dus steek alle tijd en energie in 

goede trainers/spelers en zorg voor faciliteiten om spelers beter 

te maken. Voor elke club is een duidelijke visie erg belangrijk. 

Wie wil je zijn als club? En binnen de club moet je kritisch 

zijn op elkaar. Knetterhard als het gaat om het product en 

tegelijkertijd zacht in de relatie. Op dat vlak kunnen we in 

Nederland zeker nog een slag slaan. De spelers zijn eigen-

dom van de clubs, dus de KNVB kan spelers niet beter 

maken. De clubs hebben een belangrijk aandeel in het 

geheel. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en alle 

trainers goed begeleiden. Het is aan de KNVB om goede 

cursussen aan te bieden en gezamenlijk kunnen wij het niveau 

van het Nederlandse voetbal naar een hoger plan tillen.”
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Bilderberg 
denkt verder 
dan standaard

Bilderberg kijkt terug op een extreem 

drukke zomer. Naast een groot aantal 

buitenlandse clubs verwelkomde de 

Nederlandse hotelketen immers ook het 

arbitragekorps en meerdere teams van 

het Europees kampioenschap voetbal 

voor vrouwen. “De UEFA en de KNVB 

hadden vier hotels van ons geselecteerd 

en dat was natuurlijk geweldig”, zegt Ilse 

Baaten, die laat weten dat Bilderberg 

inmiddels beschikt over zeventien hotels, 

waarvan er maar liefst tien geschikt zijn voor 

voetbalclubs. “Wij werken met verschillende 

pakketten en gradaties, maar denken 

tegelijkertijd graag mee. De specifieke 

wensen lopen zeer uiteen. Wij streven er 

altijd naar om die specifieke wensen op 

de juiste wijze in te vullen. Het nakomen 

van gemaakte afspraken is zeer belangrijk. 

En ondertussen denken wij verder dan 

standaard.”

Door de opgebouwde ervaring in de 

afgelopen jaren biedt Bilderberg het 

complete pakket. “Het is een combinatie 

van”, vertelt Theo Huizinga, voormalig 

teammanager van FC Groningen. 

“Goede kamers mét airco, professionele 

fitnessruimtes en natuurlijk kwalitatief 

goede velden op loop- of fietsafstand. 

Over die faciliteiten beschikken wij. En 

een ander belangrijk aspect - zeker voor 

de grote clubs - is de compactheid. Elk 

hotel beschikt over een aparte vleugel, 

inclusief zalen, waardoor een ploeg tijdens 

haar verblijf niet wordt gestoord door de 

buitenwereld. Daar hechten de clubs 

veel waarde aan”, aldus Theo Huizinga. 

“Eigenlijk is er heel veel mogelijk”, vervolgt 

general manager Ilse Baaten. “Als een 

coach ijsbaden bij het veld wil hebben, 

dan verzorgen wij dat. En als er behoefte 

is aan fitness bij het veld, proberen wij dit 

te regelen in het clubhuis of een andere 

accommodatie op het sportcomplex. 

Het compleet hosten vergt een bepaalde 

organisatie, maar de vergaande service 

wordt absoluut gewaardeerd.”

Voor wat betreft de populariteit van 

Bilderberg bij clubs in het Midden-Oosten 

heeft de keten veel te danken aan de 

verschillende Nederlandse coaches die 

in het Midden-Oosten hebben gewerkt. 

Henk ten Cate (Umm-Salal) en Tini Ruijs 

(QFA) waren destijds de eerste coaches 

die hun trainingskamp bij Bilderberg 

onderbrachten. “Zij hebben hun ervaringen 

gedeeld en die verhalen hebben zich als 

een olievlek verspreid”, zegt Ilse Baaten, 

die tot slot aanstipt dat ook Nederlandse 

clubs de weg naar Bilderberg prima weten 

te vinden. “Gedurende het seizoen worden 

onze hotels regelmatig geboekt voor een 

verblijf ter voorbereiding op een uitwedstrijd. 

Wij hebben een prettige en lange 

samenwerking met de teammanagers 

in het betaald voetbal. En Theo kan, 

vanwege zijn eigen jarenlange ervaring 

in de voetballerij, de teammanagers qua 

hotelkeuze goed adviseren. Onze service 

staat hierbij opnieuw hoog in het vaandel.”   

Van Belgische tot Spaanse en van Turkse tot 

Arabische teams. Steeds meer internationale voetbal-

clubs weten in de zomermaanden de weg naar de 

hotels van Bilderberg, trotse partner van de CBV, te 

vinden. “Het wensenpakket voor een trainingskamp 

wordt steeds uitgebreider. Dankzij onze faciliteiten en 

service neemt het aantal reserveringen gestaag toe”, 

aldus Bilderberg general manager Ilse Baaten en Theo 

Huizinga, ambassadeur van FC Bilderberg.

Advertorial

10
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‘Vrijwel alles is trainbaar’
Harry van der Laan: 

Het was Co Adriaanse die Harry van 

der Laan in 1988 naar het Zuiderpark 

haalde. Met succes, want met 104 

competitietreffers is ‘Haagse Harry’ - anno 

2107 - nog altijd de all-time topscorer van 

ADO Den Haag. “Ik was een laatbloeier”, 

stelt de voormalig goaltjesdief, die voor 

zijn profcarrière furore maakte in de zaal. 

“Klopt, in de jaren tachtig heb ik in het 

Nederlands zaalvoetbalteam gespeeld. 

Destijds kreeg ik ook de mogelijkheid een 

3-jarig contract te tekenen in Los Angeles, 

om daar ‘indoor soccer’ te spelen. Dat heb 

ik niet gedaan, want ik had nou eenmaal 

de ambitie om profvoetballer op het veld 

te worden.” Van der Laan wilde hogerop 

en via het Rijswijkse RVC dwong hij een 

overgang naar FC Den Haag af. “Wij 

speelden met RVC de streekderby tegen 

DHC en ik scoorde drie keer. Gelukkig zat 

Co Adriaanse op de tribune. Hij heeft mij 

toen gescout.” 

Bij de Haagse profclub scoorde de spits 

er lustig op los. De 21 competitiegoals in 

zijn eerste eredivisieseizoen leverden hem 

in 1990 zelfs een transfer naar Feyenoord 

op. Het avontuur in Rotterdam werd 

echter geen groot succes. Met negen 

treffers werd hij weliswaar topscorer, 

maar hij speelde slechts één seizoen voor 

de Rotterdammers. Na zijn jaar in De 

Kuip ging Harry van der Laan opnieuw 

voetballen bij FC den Haag, waar hij 

het scoren weer oppakte. Hij speelde 

vier seizoenen in Den Haag, waarna de 

goalgetter achtereenvolgens nog uitkwam 

voor Dordrecht ‘90, Cambuur Leeuwarden 

en FC Den Bosch. Eigenlijk scoorde Van 

der Laan altijd en overal, al maakte hij 

veruit de meeste goals in de eerste divisie. 

“Dat klopt, maar ik vind het belachelijk 

dat mensen dan heel snel roepen dat je 

te licht bent voor de eredivisie. Net als het 

‘Kuip-sindroom’ is het een door journalisten 

verzonnen voetbalmythe”, aldus Harry van 

der Laan, die graag het tegendeel bewijst. 

“Kijk naar Ruud van Nistelrooij, Pierre van 

Hooijdonk, Klaas-Jan Huntelaar, Vincent 

Janssen en nu bijvoorbeeld Cyriel Dessers 

bij FC Utrecht. Zij maakten allemaal de 

overstap van de eerste divisie naar een 

middenmoter of zelfs een subtopper in de 

eredivisie. Bij clubs als AZ en Heerenveen 

krijg je de mogelijkheid om door te groeien 

en dat is bij een degradatieploeg een stuk 

lastiger. En juist dat gebeurt vaak. De 

topscorers van de eerste divisie spelen 

vaak voor een ploeg die onderin de 

eredivisie moet voetballen. En dan krijg je 

uiteraard veel minder ondersteuning en 

mogelijkheden om tot scoren te komen.” 

De 53-jarige spitsentrainer spreekt uit 

eigen ervaring en die ervaring brengt hij 

sinds oktober 2016 over op de aanvallers 

van Excelsior. Het rendement van zijn 

werkzaamheden is moeilijk in te schatten, 

maar het afgelopen seizoen draaide de 

aanval van Excelsior in ieder geval op 

volle toeren. “Met name in de tweede 

seizoenshelft ging het heel goed. Nigel 

Hasselbaink had natuurlijk de vorm van 

zijn leven en ook Ribeiro, die nu in Portugal 

speelt, was een belangrijke schakel. Wij 

hadden een zeer dynamische voorhoede, 

waar tegenstanders echt nadrukkelijk 

rekening mee hielden. 

Daarbij moet ik ook zeggen dat Mitchell 

van der Gaag het verdedigend heel goed 

had staan. Met Jordy de Wijs als patron 

achterin”, benadrukt Van der Laan, die 

“Elke betaald voetballer van rond de 20 jaar zou de 

trainerscursus voor oefenmeester 1 moeten volgen.” 

Het zijn de woorden van Harry van der Laan. Volgens de 

53-jarige spitsentrainer van Excelsior helpt dat jonge 

spelers om het spelletje beter te begrijpen. “Achteraf 

gezien had ik als speler wel willen weten wat ik nu allemaal 

weet. Door zo’n cursus leer je denken als een coach en 

ga je inzien wat er allemaal bij komt kijken om een elftal 

aan het voetballen te krijgen.”
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de thuiswedstrijd tegen Feyenoord als 

absoluut hoogtepunt bestempelt. “Dat 

was voor ons een geweldig succes, 

maar uiteraard vond ik het wel leuk 

dat Feyenoord een week later alsnog 

landskampioen werd.”

Hasselbaink en Ribeiro vertrokken 

afgelopen zomer uit Kralingen, maar 

Excelsior hoefde daardoor niet een 

volledig nieuwe aanval samen te stellen. 

“Stanley Elbers, Mike van Duinen en Luigi 

Bruins zijn gelukkig gebleven en met Jinty 

Caenepeel en Zakaria El Azzouzi hebben 

wij er twee prima aanvallers bij gekregen. 

Zij beschikken over andere kwaliteiten 

dan hun voorgangers, maar absoluut 

over voldoende talent.” In zijn functie als 

spitsentrainer observeert Harry van der 

Laan de aanvallers vooral. Daarnaast praat 

hij veelvuldig met de jongens. “El Azzouzi is 

bijvoorbeeld een speler waar ik regelmatig 

gesprekken mee voer. Het lukt hem tot 

nu toe maar niet goed door te breken en 

hij zit nu langzamerhand op een punt van: 

slagen of niet? Een lastig verhaal, want - 

zoals eerder gezegd - degradatievoetbal 

spelen is moeilijk. En helemaal voor een 

spits, want in de voetballerij zijn alle ogen 

op de spits en de keeper gericht. Dat zijn 

sleutelposities. Als een spits niet scoort, 

win je geen wedstrijden. En als een ploeg 

teveel treffers incasseert, wordt er als eerste 

naar de keeper gekeken.” De all-time 

topscorer van ADO Den Haag probeert 

met kleine dingetjes en handigheidjes de 

prestaties van de spitsen te stimuleren. 

“Het is een kwestie van heel veel vaste 

zaken herhalen”, aldus Van der Laan, 

die soms het gevoel heeft dat de spelers 

bepaalde aanwijzingen gewoonweg niet 

onthouden. “Communicatie is zowel binnen 

als buiten het veld heel belangrijk. Ook 

buiten de training moeten die jongens zelf 

met elkaar aan de slag. Je moet elkaar 

leren aanvoelen. Weten wanneer iemand 

wegtrekt of juist niet. Dat is een ingewikkeld 

proces, maar tevens een proces waar 

spelers volgens mij tegenwoordig 

nauwelijks tijd en energie in steken.”

Niet alleen de minimale communicatie 

tussen spelers is Harry van der Laan een 

doorn in het oog. Hij heeft tevens het 

gevoel dat sommigen erg gemakzuchtig 

zijn. “Je moet als voetballer jouw kwaliteiten 

- binnen de teamafspraken - optimaal 

benutten, maar er zijn spelers die zich niet 

eens bewust zijn van hun eigen kwaliteiten. 

Daar verbaas ik mij over. Ik heb het idee 

dat zij veel te weinig over het spelletje 

nadenken en daardoor niet bewust trainen. 

Richting mijn spelers gebruik ik Ruud van 

Nistelrooij vaak als voorbeeld. Dat was 

natuurlijk een geweldige afmaker, maar 

zijn grootste kwaliteit was het creëren van 

kansen. Door zijn enorme eerzucht en 

drang om te scoren was hij altijd scherp en 

alert. Of het nu een rebound was, of een 

verdediger die over een bal heen schopte, 

Van Nistelrooij zat er dan altijd bij. Zakelijk 

afronden is mijn devies. Hard schieten 

met de binnenkant van de voet. En ‘uit 

je knie schieten’ is eveneens waardevol, 

want daarmee kun je sneller afwerken. 

Eigenlijk is vrijwel alles trainbaar, maar je 

moet jezelf willen verbeteren”, zegt Van 

der Laan, die tot slot stellig is over het 

nemen van strafschoppen. “Ja, dat vind 

ik ook zo’n onzin. Waarom zou je dat niet 

kunnen trainen? Druk kun je creëren met 

bijvoorbeeld het opleggen van een fikse 

boete bij het missen van een strafschop op 

de training. En verder is het - opnieuw - een 

kwestie van constant herhalen. Ik trainde 

er zelf iedere week op en daardoor kreeg 

ik steeds meer vastigheid en overtuiging in 

mijn trap. De afstand is altijd elf meter, dus 

je weet op een gegeven moment welke 

snelheid je de bal moet meegeven. Hoog 

heeft de keeper geen enkele kans. Laag 

met de juiste snelheid in het zijnet is ook 

prima, maar halfhoog is geen optie.”
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De TrainingsPlanner voor clubs

trainingsplanner.nl

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

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

 Meerdere teams (van mini’s tot senioren)

 Een hoofdgebruiker met ‘superuser’ functie

 Bevat module om zelf leerlijnen te maken

 Voeg oefenstof of trainingen van de club toe

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

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

Nieuw!

Voor alle trainers 
van je club een 

passend 
trainingsschema.
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 Meerdere teams (van mini’s tot senioren)

 Een hoofdgebruiker met ‘superuser’ functie

 Bevat module om zelf leerlijnen te maken

 Voeg oefenstof of trainingen van de club toe

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

 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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‘Ik ben gegrepen 
door het niveau 
van de spelers’ 

Henk Fraser: Pro Shots / Erwin Spek

“Ik word regelmatig om de oren geslagen met mijn eigen 

uitspraken uit het verleden. Als speler zei ik immers altijd 

dat ik nooit trainer zou worden.” Aan het woord is Vitesse-

hoofdcoach Henk Fraser, die als voetballer van Feyenoord 

in de jaren negentig onder meer twee landstitels en vier 

keer de beker won. “Feyenoord zal altijd mijn club blijven, 

maar ‘mijn’ mooiste prijs heb ik dit jaar met Vitesse gepakt. 

Als trainer inderdaad.”
       

 Door: Rob Heethaar



De inmiddels 51-jarige Henk Fraser werd geboren in Suriname 

en verhuisde in 1974 op 8-jarige leeftijd naar Rotterdam-West. 

Als voetballer kwam hij uit voor Sparta, FC Utrecht, Roda JC en 

veruit het grootste gedeelte van zijn spelerscarrière droeg hij het 

shirt van Feyenoord. Fraser stond te boek als een spijkerharde 

centrumverdediger, die het in 1990 schopte tot de Nederlandse 

WK-selectie van toenmalig bondscoach Leo Beenhakker. “Dat 

toernooi in Italië werd niet bepaald een succes, maar toch gaf 

Leo Beenhakker mij het gevoel: als ik straks mag spelen, loop 

ik al die gasten ondersteboven. De passie, de beleving die hij 

uitstraalt. De combinatie van woorden en intonatie. Hij voerde 

ook een act op om spelers te beïnvloeden.”

Door blessureleed kwam er eind jaren negentig abrupt een 

einde aan de spelerscarrière van Henk Fraser, die tijdens 

zijn revalidatieperiode steeds meer ging voelen voor het 

trainersvak. “Klopt, al zag ik mijzelf in eerste instantie zeker niet 

als hoofdtrainer. Ik had geen idee wat je als trainer allemaal 

nodig had om succesvol te zijn”, aldus de geboren Surinamer, 

die in vergelijking met vakbroeders als Phillip Cocu, Frank 

de Boer en Giovanni van Bronckhorst een veel langere weg 

aflegde naar de functie van hoofdtrainer. “Zij hebben door 

hun rijke internationale voetbalcarrière veel meer krediet 

opgebouwd. Ik heb al met al een weg met meer obstakels 

bewandeld, maar dat heeft mij als trainer in positieve zin 

gevormd. In de loop der jaren heb ik in ieder geval meer 

controle over mijzelf gekregen”, zegt Fraser, die in 1999 als 

jeugdtrainer voor Feyenoord aan de slag ging. “Dat was meteen 

heel leuk. Ik mocht meelopen bij Feyenoord O19 en leren van 

Henk van Stee. De koude maanden brachten mij overigens wel 

aan het twijfelen, maar ik werd vooral gegrepen door het hoge 

niveau van de spelersgroep. In die ploeg zaten spelers als Ebi 

Smolarek, Leonardo en Robin van Persie.”

Aan de hand van Van Stee maakte Fraser zich steeds meer 

dingetjes eigen. Hij leerde alles voorbereiden, van trainingen 

tot wedstrijdbesprekingen. “Een geweldige leerschool van 

anderhalf jaar. En daarna kreeg ik de kans om zelf Feyenoord 

O15 te trainen. Deels geholpen door mijn aanzien als speler, 

was het voor mij relatief makkelijk om daar in te stappen. Ik 

kreeg de ruimte beginnersfouten te maken en mijzelf verder te 

ontwikkelen. Ik vond het machtig om te zien dat mijn spelers 

steeds beter werden.” Na drie jaar O15 zette de voormalig 

international - binnen de jeugdopleiding van Feyenoord - 

opnieuw een stap voorwaarts. “De switch van O15 naar 

O19 vond ik heel eng. Bij die ploeg kreeg ik te maken met 

spelers waarmee ik al werkte bij O15, zoals Royston Drenthe, 

Jonathan de Guzman, Jordy Buijs en Georginio Wijnaldum. 

Erg blij was ik met Igor Korneev als mijn assistent. Hij was 

natuurlijk een waanzinnig creatieve voetballer en speelde op 

een andere positie dan ikzelf. Daardoor vulden wij elkaar goed 

aan. In die periode kreeg ik het besef en gevoel voor structuur 
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in trainingen. De trainerscursus is wat 

dat betreft ook belangrijk voor mij 

geweest. Toevalligerwijs zat ik in dezelfde 

cursusgroep als Theo Bos, van wie ik veel 

heb geleerd. Maar ook de inbreng van de 

docenten was waardevol. De cursus heeft 

mij als trainer gevormd en geïnspireerd.”

Fraser maakte in 2007 de overstap 

naar ADO Den Haag, waar hij assistent-

trainer werd van Wiljan Vloet. “Een 

controlfreak, in de positieve zin van 

het woord. Hij had alles picobello voor 

elkaar. Hij leerde mij organisatorisch 

de zaken op orde te stellen. Ik kreeg 

veel verantwoordelijkheden van hem 

en ik moest werkelijk alles uitwerken. 

Regelmatig zat ik tot ’s avonds laat in 

mijn ééntje op de club. Wiljan was een 

perfecte leermeester voor mij. Helaas 

duurde onze samenwerking slechts een 

jaar.” In het seizoen daarna verliep de 

samenwerking met André Wetzel minder 

goed. “In dat jaar veel leerde ik als trainer 

van Jong ADO Den Haag zorgvuldig 

om te gaan met grote jongens als Rick 

Hoogendorp en Virgilio Texeira, zeg maar 

de afvallers van de eerste selectie.” 

Met ‘grote jongens’ kreeg Henk Fraser 

als trainer van PSV O17 opnieuw te 

maken. “Ik werd in 2009 door PSV 

gevraagd om, samen met Twan 

Scheepers als mijn assistent, het team 

met onder meer Memphis Depay en 

Jürgen Locadia te coachen.” In 2011 

behaalde de zesvoudig international 

zijn diploma Coach Betaald Voetbal en 

vertrok hij naar ADO Den Haag om daar 

wederom assistent-trainer te worden, 

ditmaal onder Maurice Steijn. “Ik dacht 

nog teveel als voetballer, dus voor mij een 

logische stap. Ik voelde mij prettig in de 

rol als assistent, tussen de jongens. 

Het contact met Maurice was uitstekend. 

Ik stond dichtbij hem, maar als assistent 

werk je toch met andere druk. 

En doordat Maurice Steijn tevens 

fungeerde als technisch directeur, kreeg 

ik ook op beleidsmatig vlak het nodige 

mee”, vertelt Fraser, die zijn functie 

bij ADO combineerde met een rol als 

assistent-trainer van Jong Oranje. 

“Bij de KNVB heb ik van Cor Pot veel 

opgestoken. Het managen van de 

vedettes deed hij zeer sterk. Hij wist 

het maximale eruit te halen en had alles 

waanzinnig voor elkaar.” In Jong Oranje 

zaten destijds onder meer Georginio 

Wijnaldum, Leroy Fer, Jordie Clasie en 

Davy Klaassen. De spelers van Jong 

Oranje kregen na Cor Pot te maken met 

Albert Stuivenberg. “Een compleet ander 

persoon, die mij vroeg om aan te blijven als 

assistent. Voor mij een compliment, want 

een jaar later ging hij immers met Louis 

van Gaal mee naar Manchester United.”

Bij ADO Den Haag werd Henk Fraser 

ondertussen gezien als gedoodverfde 

opvolger van Maurice Steijn. Door het 

ontslag van Steijn op 5 februari 2014 

kwam Fraser eerder dan verwacht als 

hoofdtrainer voor de groep te staan. 

“Met nog twaalf duels op het programma 

stonden wij strak onderaan, met een 

gapend gat tot de veilige haven. Een 

klus met een groot risico voor mijn 

eigen carrière, maar ik wist wat ik ging 

doen. Al kon ik natuurlijk nog zoveel 

bedenken, de spelers moesten het op 

het veld doen.” Gelukkig voor Fraser 

en ADO Den Haag liep het seizoen 

goed af. ADO eindigde zelfs in het 

linker rijtje. “Het seizoen daarna verliep 

ook uitstekend. Mede door zeventien 

goals van Michiel Kramer eindigden 

wij nogmaals als negende”, aldus 

Henk Fraser, die in de zomer van 2014 

plots te maken kreeg met de Chinese 

investeerder Wang Hui. “Dat maakte 

het werken in Den Haag zwaarder, 

omdat de verhoudingen net iets 

anders kwamen te liggen.” 

In juni 2016 maakte Fraser de 

volgende stap in zijn trainerscarrière en 

tekende een contract bij Vitesse. De 

oud-Feyenoorder kan zich het eerste 

contact met Vitesse nog goed heugen. 

“Ik maakte met mijn vader een reis van 

drie weken door het tropisch oerwoud 

van Suriname en kreeg in de tweede 

week een belletje van Mo Allach. Hij 

liet weten dat de club met mij wilde 

praten. Toen heb ik het eerste gesprek 

via Skype of Facetime gevoerd en ben 

ik vervolgens eerder naar huis gegaan.

Jammer voor mijn vader, maar hij 

had er begrip voor. En het is het 

absoluut waard geweest. Er waren 

nog drie clubs geïnteresseerd, maar 

ik vond Vitesse de mooiste en tevens 

moeilijkste uitdaging. Op basis van 

gevoel heb ik mijn keuze gemaakt.”

Bij de trots van Arnhem kende Henk 

Fraser een pittige start. “De eerste 

maanden ging het niet geweldig, 

‘De cursus heeft mij gevormd 
en geïnspireerd’

‘Mijn mooiste 
prijs heb ik met 
Vitesse gepakt’
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maar Mo Allach heeft mij in de beginfase 

constant beschermd. Daardoor heb ik 

nooit druk gevoeld. Met name na het 

trainingskamp in Spanje hebben wij het 

heel goed gedaan, waardoor wij ons 

het gehele seizoen in het linker rijtje 

handhaafden en uiteindelijk zelfs op plek 

vijf in de eindrangschikking stonden. 

Verdomd dichtbij de ambitie van de 

club”, aldus de 51-jarige Vitesse-coach, 

die het daarmee nog niet heeft over het 

veroveren van de KNVB-beker. “Dat was 

te gek. Ik moet daarbij zeggen dat Mo in 

de afgelopen jaren een zeer belangrijke 

basis heeft gelegd voor dit succes. 

En voor mij als coach was het geweldig 

om het af te mogen maken. In 125 jaar 

had Vitesse niets gewonnen. Deze prijs 

heeft echt veel losgemaakt. De mensen 

waren in tranen en de complete stad 

geel-zwart. Na het winnen van de beker 

had ik echt kippenvel. Mijn hart sloeg zelfs 

een keer over van vreugde. Waanzinnig 

om mee te maken”, stelt Fraser.

In een volledig met Feyenoord-

fans gevulde Kuip ging de Johan 

Cruijff Schaal - na het nemen van 

strafschoppen - aan de neus van 

Vitesse voorbij. Een bittere pil voor de 

Arnhemmers, die de knop snel moesten 

omzetten in verband met de start van 

de competitie en niet veel later de 

groepsfase van de Europa League. Het 

avontuur in Europa verliep echter niet 

naar wens. “Ik heb er een wisselend 

gevoel aan overgehouden. De eerste 

wedstrijd thuis tegen Lazio Roma 

speelden wij werkelijk voortreffelijk. 

Helaas zonder resultaat, waardoor de 

kater na afloop zeker aanwezig was. 

Maar die wedstrijd gaf mij wel een 

goed gevoel en dat heb ik ook zo geuit 

naar de jongens”, vertelt Fraser, die 

twee weken later een stuk minder blij 

was met het optreden van zijn ploeg. 

“Nice beschikt weliswaar over een 

ploeg met waanzinnig veel kwaliteiten, 

maar na afloop van die uitwedstrijd 

had ik in vergelijking met ‘Lazio thuis’ 

het tegenovergestelde gevoel. En 

ontevreden was ik ook na de dubbele 

ontmoeting met Zulte Waregem. 

Uit speelden wij gelijk, maar wij hadden 

er absoluut meer uit moeten halen.” 

Volgens Fraser vraagt internationaal 

voetbal een andere manier van spelen. 

“In aanloop naar het eerste duel tegen 

Lazio heb ik lang gedubd ons systeem 

aan te passen naar 1-5-3-2. Zo’n twee 

of drie dagen voor de wedstrijd zei mijn 

gevoel echter om het niet te doen. 

Wij hebben uiteindelijk ook vast-

gehouden aan ons 1-4-3-3 systeem, 

al zijn wij in dat duel wel anders 

druk gaan zetten met onze backs. 

Minder hoog dan in de Nederlandse 

competitie. Je merkt dat er Europees 

veel compacter wordt gespeeld. Lazio 

voetbalt consequent met zeven of acht 

mensen achter de bal. Dat kan ook 

prima als je beschikt over aanvallers 

als Ciro Immbile, want die zoekt elke 

verdediger gewoon op.”

Het feit dat de Nederlandse clubs het 

internationaal steeds moeilijker hebben, 

onderschrijft de Vitesse-coach. Waar 

dat precies door komt, vindt hij lastig 

te duiden. “Misschien zijn wij teveel 

gaan uitleggen. Heeft onze generatie 

de nieuwe generatie verziekt? Is de 

invloed van ouders en zaakwaarnemers 

niet goed? Gebrek aan hardheid wordt 

vaak gezegd. Kortom: het is een zeer 

complex verhaal. Pluspunt is in ieder 

geval dat het besef er in Nederland nu 

wél is. We zijn serieus wakker geschud!” 

Daar waar Henk Fraser als speler 

bekend stond om zijn fysieke spel en 

onverzettelijkheid, ergert hij zich als 

trainer regelmatig aan de mentaliteit van 

voetballers. “Wij praten onszelf dingen 

aan. Als ik de hele dag tegen mijzelf zeg 

dat ik hoofdpijn heb, nou dan weet ik 

zeker dat ik ’s avonds hoofdpijn heb. 

Als speler moet je topfit zijn. 

Het vetpercentage mag niet meer dan 

tien procent zijn. Ik noem het altijd ‘fit 

en fris’. Dat is voor mij de basis, want 

lichaam en geest zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Ik geloof ook in één 

keer per dag volle bak - met een intensiteit 

van honderd procent - trainen, in plaats 

van twee keer per dag met een lagere 

intensiteit. Het eerste seizoen hebben de 

spelers van Vitesse mij vervloekt. Dit jaar 

is daar geen sprake meer van!”  
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SOLFLY coacht jullie graag naar een van onze zonbestemmingen:
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, verblijf 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 accommodaties 
(appartementen, bungalows en hotels) van standaard tot super luxe.

Hans Mosselman, Ted Vermeulen en ons reserveringsteam.

www.solfl y.nl

70214/1_Solfly_AdvCBV_180x127.indd   1 08-05-17   12:29

Connecting logistics with business,
is all about having the bigger picture

Het grotere geheel
Als logistiek ketendirecteur met een maritiem karakter
gelooft Seacon in continue innovatie. Alleen door de status
quo in de logistiek continu ter discussie te stellen, kun je
succesvol zijn én blijven. Daar geloven we bij Seacon heilig
in. Daarom zijn we pro-actief en herdefiniëren we logistiek
steeds opnieuw. Op die manier bouwen we steeds verder
aan het succes van onze klanten. Met op maat gemaakte
logistieke oplossingen worden hun bedrijfsprocessen sneller,
transparanter en daardoor efficiënter. We geloven dat een
nauwe samenwerking leidt tot de best mogelijke logistieke
oplossing.

Innovatieve aanpak gecombineerd met ervaring
Seacons innovatieve aanpak, gecombineerd met meer dan
30 jaar ervaring, heeft bewezen een gouden combinatie
te zijn. Door overzeese logistiek naadloos te verbinden met
opslag en distributie wordt voor elk bedrijf de best mogelijke
logistieke oplossing gevonden.

Value through know-how

Seacon Logistics company/seacon-logistics Seacon Logistics

De status quo in de logistiek doorbreken! Volg onze social media
kanalen en neem contact op via email sales@seaconlogistics.com
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De balans tussen inspanning en herstel is essentieel voor voetballers. Voldoende 

herstel zorgt er immers voor dat een speler zijn fysieke en mentale capaciteiten weer 

volledig kan benutten bij een volgende inspanning. Het belang van herstel beperkt zich 

echter niet alleen tot sporters. Ook coaches hebben baat bij een juiste balans tussen 

inspanning en rust. 

“This article is reproduced with the permission of the League Managers Association 

 and previously appeared in Issue 33 of The Manager magazine”

Practice 
what you 
preach? 

Over de rol van mentaal herstel voor coaches

20
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“This article is reproduced with the permission of the League Managers Association 

 and previously appeared in Issue 33 of The Manager magazine”

Practice 
what you 
preach? 

Over de rol van mentaal herstel voor coaches

Het belang van 
mentaal herstel 
De moderne coach wordt 

geconfronteerd met een verscheidenheid 

aan eisen, zoals het organiseren van 

trainingen, het omgaan met emoties van 

sporters en collega’s en het hanteren van 

conflicten. Daarnaast dient een coach 

zich voortdurend te blijven ontwikkelen. 

Het gevolg is dat het voor de ambitieuze 

coach een steeds grotere uitdaging is 

om ruimte te vinden voor ontspanning 

(mentale rust). Zo gaf Steve McClaren 

onlangs in The Manager aan: “Wanneer 

je een jonge coach bent (…), dan sta je 

24/7 ‘aan’ en ligt een burn-out op de 

loer. Ik merkte al snel dat gedurende de 

tijd dat ik zo hard werkte mijn energie, 

concentratie en focus afnam, en ik kleine 

foutjes maakte.”

    

Aan de TU Eindhoven wordt sinds 

enkele jaren onderzoek gedaan 

naar de rol van mentaal herstel in 

topsport. In het afgelopen jaar is er een 

onderzoek uitgevoerd onder coaches 

uit verschillende sporten, waaronder 

voetbal, om te kijken in hoeverre mentaal 

herstel ook voor coaches van belang is. 

De resultaten van dit onderzoek worden 

begin volgend jaar gepubliceerd.

 

Het gevoel altijd ‘aan’ te staan dat 

McClaren beschrijft interfereert met 

herstel. Herstel vereist immers een 

onderbreking van de fysieke en mentale 

activatie die tijdens een werkdag is 

ontstaan. Ons eigen onderzoek laat zien 

dat herstel wordt bevorderd door het 

(tijdelijk) mentaal ‘loskomen’ van werk. 

Dit betreft enerzijds cognitief loskomen 

(gedachten richten op andere zaken 

dan werk) en anderzijds emotioneel 

loskomen (emoties van het werk 

loslaten). Onderzoek onder Noorse 

en Zweedse topcoaches toonde aan 

dat een gebrek aan loskomen de kans 

op uitputting gedurende een seizoen 

vergrootte. Een gebrek aan herstel heeft 

tevens een effect op de ervaringen 

van sporters. Zo ervaren sporters, 

die gecoacht worden door uitgeputte 

coaches, zelf ook meer spanning.

Bevorderen van 
mentaal herstel
Mentaal herstel kan negatief worden 

beïnvloed door cognitieve processen 

(bijvoorbeeld piekeren), emotionele 

processen (bijvoorbeeld negatieve 

emoties) en door gedrag. Door langdurig 

piekeren en niet los kunnen komen van 

negatieve emoties, kan er een toestand 

van aanhoudende psychofysiologische 

activering ontstaan (‘sustained 

activation’). Hiermee wordt bedoeld dat 

de activering van psychofysiologische 

systemen in reactie op inspanning niet 

na afloop van het leveren van deze 

inspanning ophoudt. Een verhoogde 

activatie blijft bestaan, omdat de 

benodigde systemen niet ‘uit worden 

gezet’, wat op den duur kan leiden tot 

chronische slaap- en spanningsklachten. 

Het houden van een nabespreking 

na een training of wedstrijd is om 

deze reden een effectieve manier om 

gedachten en gevoelens te verwerken en 

daarmee mentaal herstel te bevorderen.

De beste manier om mentaal los te 

komen is het zoeken naar afleiding 

van werk-gerelateerde zaken en het 

ondernemen van activiteiten die plezierig 

zijn en energie geven. Voor de één is 

dit het lezen van een boek, voor de 

ander afspreken met familie of vrienden. 

Actieve vrijetijdsbesteding (bewegen 

en sporten) is eveneens een goede 

manier om piekergedachten een halt 

toe te roepen. Tevens stimuleert dit 

de aanmaak van hormonen met een 

herstel-bevorderende werking. 

 

Conclusie
Overvolle agenda’s en toenemende 

concurrentie zorgen voor toenemende 

werkdruk. De inspanning en stress 

die hiermee gepaard gaan vragen 

om voldoende tijd voor adequaat 

herstel. Geregeld mentaal loskomen 

van werk voorkomt oververmoeidheid, 

aanhoudende negatieve emoties en - 

op de lange termijn - stress. Het kost 

wellicht moeite om dit in eerste instantie 

te realiseren, maar uiteindelijk zal dit 

er voor zorgen dat je als coach fit en 

scherp blijft. Dit heeft niet alleen een 

positief effect op jouw eigen prestaties, 

maar ook op die van jouw team! 

Yannick Balk 
(TU Eindhoven)
Yannick Balk is promovendus aan de 

TU Eindhoven. In zijn onderzoek houdt 

hij zich bezig met mentale inspanning 

en herstel, bij zowel (top)sporters als 

(top)coaches. Hij is tevens werkzaam 

in de praktijk als Health & Performance 

coach (The Mental Side).
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ALTIJD EEN EXCUUS
OM TE SPORTEN

Sporten bij 
Basic-Fit 

• Helpt je afvallen

• Versnelt je herstel

• Verbetert je conditie 

•  Kan bij meer dan  

150 clubs in Nederland

• Kan dag en nacht1999

va
na

f

p/m

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
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Veertien leergierige coaches nemen deze jaargang deel aan 

de opleiding UEFA Pro. Het doel is het ontwikkelen van een 

eigen visie als trainer. Daarbij worden de coaches namens de 

KNVB begeleid door de leercoaches Frans de Kat en Wiljan 

Vloet. De Kat legt uit hoe de opleiding in elkaar steekt.  

"De cursist staat centraal in deze 

opleiding”, vertelt Frans de Kat. “Wij 

leiden niet op tot de nieuwe Maurizio 

Sarri (Napoli) of Julian Nagelsmann 

(Hoffenheim). We doceren niet wat je 

moet doen, maar faciliteren, inspireren 

en prikkelen zodat een trainer zijn eigen 

voetbalvisie kan ontwikkelen. 

Het programma voldoet aan de eisen 

van de UEFA en de visie op leren en 

opleiden van de KNVB (zie kader). 

De opleiding gaat uit van vijf 

kerntaken: het coachen van 

wedstrijden, het geven van training, 

het begeleiden van spelers, het 

ondersteunen van voetbaltechnisch 

beleid en het managen van 

begeleidingsstaf en netwerken. 

De structuur van alle opdrachten 

sluit aan bij deze opzet: ontwikkelen 

- uitvoeren - evalueren en reflecteren 

op alle onderdelen (kerntaken) van een 

trainer/coach.”  
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“De ontwikkelingen in het voetballen volgen elkaar snel op. 

Daarmee verandert het voetbal en de voetballer. Zeg het maar; 

hoe ziet de wedstrijd van de toekomst er uit? Daar moet je als 

eindeverantwoordelijke in het voetbal in kunnen schakelen. In 

de opleiding bereiden we de cursisten daarop voor. Het past 

binnen het huidige profiel van de trainer/coach. De context van 

de opleiding speelt in op een veranderende voetbalwereld met 

daar binnen de trainer/coach als vertrekpunt.” 

“Wiljan en ik begeleiden dit proces door de cursisten vragen 

te stellen. Zo proberen we ze te prikkelen. Ook helpen we 

de cursisten bij de leervragen die ze hebben. Dat kunnen 

vragen zijn over hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook 

vragen over de kennis en vaardigheden die de cursisten willen 

opdoen. Wie ben jij als trainer/coach? Welke betekenis heeft 

dit voor jouw rol als hoofdtrainer? Voor het team, de speler 

en voor jouw begeleidingsstaf? Om een concreet voorbeeld 

te geven: wanneer er een vraag is over het ontwikkelen van 

de speelwijze met daar binnen voetbalconditietraining, dan 

gaat de cursist naar een trainer/coach die past bij zijn visie en 

idee. Hij gaat daar vragen en leren. Als een andere cursist een 

soortgelijke vraag heeft, kan het dus zo zijn dat hij op basis van 

zijn visie bij een andere trainer/coach dezelfde vragen stelt.”  

  

“Naast de groepsbijeenkomsten en contactmomenten in 

kleinere sessies met de leercoaches, gaat de cursist even-

eens met regelmaat op bezoek bij voor hem aantrekkelijke 

leeromstandigheden en personen in het werkveld. Zowel 

nationaal als internationaal. We volgen de opleiding nauw-

gezet. Elk cursusmoment wordt geëvalueerd en weer 

vernieuwd, ontwikkeld en aangepast waar nodig. We luisteren 

hierbij goed naar de huidige cursisten en het werkveld. 

Het werkveld levert steeds input voor de opleiding. 

Zo kunnen we in samenwerking met de clubs nog betere 

leersituaties ontwikkelen. Hier zijn hoofdcoaches, technisch 

directeuren, cursisten en leercoaches steeds bij betrokken.”

Het model van Stevens
Het model dat geldt als het vertrekpunt voor de visie op leren 

en opleiden is het model van Luc Stevens (2004). Dit model 

bestaat uit de drie belangrijkste onderdelen die voorkomen 

binnen een onderwijssituatie, namelijk de cursist, de docent 

en de leeromgeving. Hierbij is het van belang dat de cursist 

een centrale rol inneemt in het geheel (zie figuur 1). Dit sluit 

aan bij de missie van de KNVB Academie waarin de cursist 

centraal staat, namelijk: ‘Jouw voetbalambitie, ons doel’.
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Wiljan Vloet, leercoach
“Ik voel me erg thuis bij de inhoud van de opleiding. Het werken met jonge 

ambitieuze mensen geeft enorm veel energie. In de opleiding werken we om 

een unieke trainer te creëren. Een trainer die op zoek is, nieuwsgierig is en durft 

te experimenteren. Als leercoaches sturen wij dat proces maximaal. 

Het is niet altijd even makkelijk voor de cursist. Het vraagt enorm veel initiatief. 

De cursisten moeten soms ideeën loslaten om opnieuw te ontdekken. Kortom, 

de cursus-situatie vraagt een lerende houding. Voor ons als leercoaches 

betekent dat ontwikkelingsgericht werken. Daar proberen we de cursisten 

maximaal in te faciliteren en werken we aan onze eigen ontwikkeling. 

Ook wij willen leren en steeds beter worden.” 

“In de opleiding wordt geappelleerd aan ‘Visieontwikkeling van de Coach’. 

Dat vraagt overtuiging, lef, inzicht, kennis en doorzettingsvermogen. Dat is in 

de praktijk niet anders. Er komt een breed pallet langs waar de cursisten zich in 

verdiepen. De opleiding sluit met deze ontwikkeling aan bij deze tijd. De trainer 

van de toekomst moet eigenlijk al verder zijn dan het voetbal van de toekomst. 

Daar ligt mijn persoonlijke uitdaging.”

Mischa Visser
Voor cursisten van de opleiding UEFA 

Pro is het van belang dat ze leren in de 

praktijk: in het professionele voetbal dus. 

Dat kan door op stage te gaan bij een 

club, maar ook door op zoek te gaan 

naar nieuwe ervaringen in binnen- en 

buitenland. Eén van die cursisten is 

Mischa Visser uit Groningen. Voor zijn 

wekelijkse stage volgt hij het programma 

van FC Groningen. Daar valt hij onder 

de verantwoordelijkheid van hoofdcoach 

Ernest Faber.   

   

De opleiding gaat uit van het ontwikkelen 

van ‘Mijn Visie’. Hoe geef jij daar invulling 

aan? “De cursusbijeenkomsten, het 

contact met de leercoach, mijn stage 

bij het eerste van FC Groningen en 

mijn eigen initiatieven helpen mij in het 

verder versterken van mijn visie op 

voetballen en leiderschap. Binnen de 

cursusopdrachten is er veel ruimte om 

dit vanuit mijn eigen visie vorm te geven.”  

 

Hoe kom jij aan de voor jou gewenste 

informatie?  

“Net als bij andere cursussen staat 

een zelfscan, met hieraan gekoppelde 

leerdoelen aan het begin van de 

cursus, centraal. Vervolgens ben 

ik op zoek gegaan naar clubs of 

mensen die mij kunnen helpen om 

aan deze informatie te komen. Hierbij 

heb ik een voorkeur om informatie 

uit het buitenland te halen, omdat ik 

nieuwsgierig ben naar internationale 

trends. Ik ben al bij diverse clubs 

geweest, heb mensen vanuit 

verschillende functies gesproken. 

Naast het reguliere cursusaanbod 

vind ik dat je eigen nieuwsgierigheid 

en daarbij behorende initiatieven van 

groot belang zijn. Ik merk dat met het 

etiket ‘UEFA Pro’ op mijn voorhoofd de 

meeste deuren opengaan. Mijn eigen 

initiatieven maken de cursus voor mij 

nog boeiender.” 

 

Hoe geef jij invulling aan de stage?  

“Ik werk in het onderwijs en wil 

daarnaast de vrijheid houden om bij 

andere clubs in de keuken te kijken. Dit 

is de reden waarom ik met FC Groningen 

heb afgesproken twee trainingen per 

week aanwezig te zijn. Dit zijn over 

het algemeen de trainingen die meer 

voetbal-conditioneel en speelwijze-

gericht zijn. Ik vind het ontzettend 

leerzaam om hierbij aan te sluiten. In 

de voorbereiding was ik, mede omdat 

ik vakantie van mijn werk had, fulltime 

aanwezig. Dit zou ik het liefst altijd doen, 

maar dat past momenteel niet bij mijn 

werkzaamheden en bij de wens om ook 

bij andere clubs te kijken.” 

 

Wat betekent de leercoach voor jou?  

“De leercoach ervaar ik als zeer prettig. 

Met Frans de Kat kan ik klankborden 

wanneer ik wil. Hij stelt voornamelijk 

vragen en prikkelt mij om zelf na te 

denken over bepaalde situaties. Hij 

zorgt er voor dat ik zelf baas ben over 

mijn eigen ontwikkeling. Dat vind ik fijn. 

Bovendien zijn er met Paul van Zwam, 

René Felen en Berend Rubingh experts 

aanwezig waar wij als cursisten een 

beroep op kunnen doen. Dit samen 

met het contact met de medecursisten 

maakt het voor mij tot een krachtig 

leerklimaat.”  
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‘Ze missen 
hier scorende 
spelers’  

Hoe bevalt het in Kaapstad (Zuid-Afrika)?
Het bevalt ons als gezin enorm. Kaapstad is een mooie stad, 

waarin je je soms in verschillende werelddelen waant. In de 

townships voel en zie je nog steeds de periodes van apartheid, 

maar als je in ‘Waterfront’ loopt dan heb je het gevoel dat je in 

Zuid-Frankrijk bent. Kaapstad is een stad met veel gezichten. 

Ook het klimaat kan op een dag vele gezichten vertonen. 

Op één dag kan je de vier jaargetijden ervaren.

Hoe gaat het op sportief gebied met 
Ajax Cape Town?
Op dit moment (eind oktober 2017) gaat het nog niet zoals we 

willen. We zijn zoekende naar de juiste afstemming en de juiste 

formatie. We hebben natuurlijk onze specifi eke Ajax-stijl van 

spelen, waarin vooral de juiste afstemming heel belangrijk is. 

Daarnaast hebben we wat nieuwe spelers, die op het laatste 

moment aan de selectie zijn toegevoegd. In balbezit creëren we 

nog te weinig kansen en scoren dus te weinig. Daardoor komt 

er te veel druk op het verdedigende gedeelte van de ploeg. 

Daarnaast stellen ploegen zich in op onze wijze van voetballen. 

Ze laten ons niet opbouwen of maken de ruimtes klein om op 

de juiste momenten om te schakelen. Vooral op deze aspecten 

moeten we snel een goed antwoord vinden. Het is momenteel 

‘net niet’. We hebben gewoon een serie van drie of vier 

goede resultaten nodig om bevestiging en vertrouwen te 

krijgen. Het is overigens ook een vreemde competitie, met 

soms hele vreemde uitslagen.

Hoe is het gesteld met de faciliteiten in Kaapstad?
Ik heb begrepen dat wij één van de beste of misschien wel 

de beste trainingsaccommodatie van Zuid-Afrika hebben. 

Een probleem is wel dat wij hier de laatste jaren hele warme en 

droge zomers hebben gehad en daarnaast valt er te weinig regen 

in de winter. Hierdoor is er een tekort aan water om de velden 

te besproeien. Wat de stadions betreft beschikt Zuid-Afrika over 

goede en misschien wel te grote stadions. Sommige stadions zijn 

natuurlijk gebouwd voor het WK in 2010. 

Met welk Europees land is het niveau van 
Zuid-Afrika te vergelijken? 
Qua klimaat, passie en beleving is het denk ik te vergelijken met een 

land als Cyprus. Het grote verschil zit hem in de sociale achtergronden 

van veel spelers. Voetbal is een zwarte sport. En gevoelsmatig zijn 

de invloeden van de apartheid nog steeds zichtbaar en voelbaar in 

het voetbal. Positief, maar ook negatief. Een totaal andere cultuur 

die je pas kan begrijpen als je het hebt ervaren.

Wie zijn de topspelers in Zuid-Afrika? 
Die spelers spelen natuurlijk bij de topclubs van het land. Zo heb 

je Percy Tau en Teko Modise bij Mamelodi Sundowns en Siphiwe 

Tshabalala bij Kaizer Chiefs. Er zijn hier veel goede technische 

spelers, maar ze missen hier scorende spelers.

Hoe verloopt de communicatie met de spelers?
We spreken allemaal Engels op de club. Je hoort wel veel spelers 

onderling hun eigen taal spreken: Zoeloe, Xhosa en Sotho. 

Die talen zou ik graag nog willen leren.

Stanley Menzo: 
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Wat is de kwaliteit van de trainers in Zuid-Afrika?
Veel trainers hebben niet de papieren en opleidingen gehad 

zoals wij die hebben en kennen in Europa. Ik denk dat dit ook 

nog de gevolgen van de apartheid zijn. Maar ze hebben zich wel 

ontwikkeld op hun eigen wijze, met de normen en waarden van 

deze cultuur.

Met welke mensen ga je buiten het voetbal veel om?
Dat is, naast mijn familie, het grootste wat ik hier mis. Mijn 

sociale contacten, vrienden waar je spontaan iets mee 

onderneemt. Ik heb hier niet echt vrienden buiten het voetbal. 

Het zijn vaak de mensen uit mijn staf waar ik mee omga. 

Dus als gezin zijn we erg op elkaar aangewezen.

Is de inbreng van buitenlandse coaches in 
Zuid-Afrika groot?
Op dit moment hebben we geloof ik maar drie niet Afrikaanse 

trainers in de competitie. De Serviër Milutin Sredojević bij 

Orlando Pirates, de Belg Luc Eymael bij Free State Stars en 

ikzelf als Nederlander bij Ajax Cape Town.

Wat is jouw doel met Ajax Cape Town?
Het toonaangevende waar Ajax voor staat weer terug-

brengen: spelen om de prijzen. Het opleiden en inpassen 

van eigen jeugdspelers in het eerste elftal. Er horen meer 

spelers uit onze academie door te stromen naar het eerste 

elftal. Er lopen in de competitie veel spelers rond met een 

Ajax-verleden. Dat moet weer terug komen. Verder willen wij 

als ploeg bij de eerste vier eindigen en ons plaatsen voor de 

Afrikaanse equivalent van het Europees voetbal.

 

Wanneer keert Stanley Menzo terug 
naar Nederland?
Dit is een fantastische ervaring voor mij en mijn gezin. 

Een ervaring die ik niet had willen missen. Ik besef wel dat 

ik niet te lang vervreemd moet blijven van het Nederlandse 

voetbal of het voetbal in Europa. Om die reden zou ik hier 

dus misschien nog twee tot drie jaar willen blijven. Maar het 

voetbalwereldje is een vreemde. Wellicht staat ons een 

andere ervaring in een ander land te wachten.

26 27
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‘De vlieguren 
zijn extreem’ 

Hoe bevalt het in Wellington (Nieuw-Zeeland)?
Wellington is een zeer leuke stad. Een westerse stad aan 

de zee, waar men zich nooit kan vervelen. Er zijn heel veel 

dingen te doen. Voor jong en oud. De natuur is ademloos 

geweldig. Het weer lijkt op ons weer in Nederland, maar het 

is hier veel warmer in de winter en de zon schijnt vaker dan 

bij ons. Het is wel heel ver van huis, al verveel ik mij geen 

seconde. De stad Wellington geeft mij heel veel positieve 

energie. 

Hoe gaat het op sportief gebied met 
Wellington Phoenix FC? 
Wellington Phoenix is de enige club in Nieuw-Zeeland die 

meedoet aan de Australische competitie. Die competitie 

bestaat uit tien clubs, maar in de afgelopen vijf jaar is 

Phoenix slechts één keer bij de eerste zes geëindigd. 

En eindigen bij de eerste zes is voor elke club het doel, 

omdat alleen die ploegen meedoen aan de play-offs om het 

kampioenschap. Verder bestaat de club pas tien jaar. Er zijn 

dan ook nog heel veel dingen voor verbetering vatbaar: 

van beleid en organisatie tot werkstructuur. Dat wij in de 

Australische competitie meedoen is zeer apart. Dat heeft 

een mooie kant, maar ook een andere kant. Onze club kent 

heel veel nadelen ten opzichte van de Australische clubs. Zo 

zijn de afstanden enorm. Per seizoen vliegen we ongeveer 

55.000 kilometer. De vlieguren zijn extreem. Van 3,5 uur 

naar Sydney tot 9 uur vliegen naar Perth. Elke uitwedstrijd 

is in een andere tijdzone dan onze tijdzone in Wellington. 

De weersomstandigheden in Australië zijn heel erg anders 

dan bij ons in Nieuw-Zeeland. Het is veel warmer. In de 

zomer scheelt dit vaak 20 tot 25 graden. Verder speelt het 

nationale elftal tijdens competitiewedstrijden. Dat betekent 

dat wij structureel meerdere duels zonder onze vier tot zes 

beste spelers moeten afwerken. Tijdens de voorbereiding

hebben wij in Nieuw-Zeeland geen waardige tegenstanders 

om tegen te kunnen oefenen, terwijl Australische clubs 

onderling tegen elkaar oefenen. Al met al een zeer 

interessante situatie en een bijzonder project. Voor mij als 

coach een enorme uitdaging om te proberen al die nadelige 

zaken te minimaliseren om optimaal te kunnen presteren.

Hoe is het gesteld met de faciliteiten 
in Wellington?
De faciliteiten zijn hier prima. We hebben een klein trainings-

centrum: twee voetbalvelden die er prima uit zien, een 

fi tnessruimte, een mooie ruime kleedkamer en alle geschikte 

hulpmiddelen die we nodig hebben.

‘De vlieguren 
Darije Kalezic: 
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Met welk Europees land is het niveau van 
Nieuw-Zeeland te vergelijken?
De competitie in Nieuw-Zeeland is te vergelijken met ons 

amateurniveau. Als ik hem moet vergelijken met andere 

competities, dan lijkt die waarschijnlijk op de competities 

van Luxemburg en Malta denk ik. En als je het hebt over de 

Australische A-League, dan is die wel te vergelijken met het 

rechter rijtje van de eredivisie en de top van de eerste divisie.    

Wie zijn de topspelers in Nieuw-Zeeland? 
De beste spelers die Nieuw-Zeeland op dit moment heeft zijn 

Winston Reid (West Ham United), Chris Wood (Burnley), Marco 

Rojas (SC Heerenveen) en Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Hoe verloopt de communicatie met de spelers?
Nieuw-Zeeland heeft twee officiële talen. Engels en Maori. 

Engels is de voertaal en die is overal te gebruiken. 

Mijn communicatie met de spelers verloopt in het Engels 

en dat gaat prima. De hele staf spreekt ook perfect Engels.

Wat is de kwaliteit van de trainers 
in Nieuw-Zeeland?
Om eerlijk te zijn heb ik tot nu toe weinig trainers leren 

kennen. Voetbal is hier ook niet sport nummer één. Rugby 

en cricket zijn de meest populaire sporten. In Australië ook. 

Daarnaast zijn er hier geen opleidingen voor trainers, zoals wij 

die in Europa wel kennen. Er zijn weinig trainerscursussen 

en symposiums die trainers kunnen volgen. De jeugd-

academies en de landelijke competitie zijn van amateurniveau. 

Toch merk ik dat voetbal hier steeds populairder wordt.

Met welke mensen ga je buiten het voetbal veel om?
Doordat mijn gezin in Nederland is blijven wonen, voel ik 

mij soms eenzaam. Gelukkig ken ik mijn collega Bart Cau-

bergh (conditietrainer) uit België heel goed. En datzelfde 

geldt voor mijn assistent-coach Rado Vidosic. Soms ga 

ik met hen iets leuks doen. Ik heb in korte tijd al heel veel 

mensen leren kennen, zelfs de burgemeester van 

Wellington. En onlangs had ik de eer om een staatslunch 

te mogen bijwonen. Dit was op uitnodiging van The 

Governor General of New Zealand, in het kader van het 

staatsbezoek van de minister-president van Bosnië 

en Herzegovina.  

Is de inbreng van buitenlandse coaches in 
Nieuw-Zeeland groot?
Er is een klein aantal buitenlandse coaches werkzaam in 

Nieuw-Zeeland. Ik denk dat hun kennis heel belandrijk is. 

Voor de opleiding van de jeugdspelers, maar ook voor de 

ontwikkeling van trainers hier. De spelers zijn hier bijna 

allemaal introvert. Zij nemen bijna nooit het initiatief. 

Zij luisteren liever dan dat ze praten en zij voeren uit wat wordt 

gevraagd. Het is heel erg zwart-wit. Ik denk dat de buiten-

landse coaches daar heel veel invloed op kunnen hebben.  

Wat is jouw doel met Wellington Phoenix FC?
De eigenaar van de club wil heel graag de club-organisatie 

en de werkstructuur professionaliseren. De club heeft mij 

gevraagd om daarbij te helpen. Ik ben hier niet alleen de 

trainer/coach, maar ook een manager. Ik ben hoofdverant-

woordelijk voor alles wat met voetbal te maken heeft. Met 

de aanstelling van de compleet nieuwe staf ben ik er van 

overtuigd dat we de eerste doelstelling reeds hebben 

gehaald. Op de werkvloer heerst nu al een zeer professio-

neel werkklimaat, vergelijkbaar met het klimaat van de 

Nederlandse clubs waar ik heb gewerkt. Verder zou het 

heel leuk zijn als we de play-offs weten te halen. Dat is 

mijn persoonlijke sportieve doelstelling.

Wanneer keert Darije Kalezic terug 
naar Nederland?
De enorme klus en de uitdaging voor mij als coach. 

Dat zijn de belangrijkste redenen waarom ik naar Nieuw-

Zeeland ben afgereisd. De verantwoordelijkheid om zelf 

eindbeslissingen - betreft voetbalzaken - te mogen nemen 

is hierbij een belangrijke voorwaarde geweest. Dat heb ik 

de laatste jaren als coach gemist. Overigens volg ik vanuit 

hier de dagelijkse voetbal gebeurtenissen in Nederland nog 

steeds. Elke week bekijk ik de wedstrijden en samenvat-

tingen. Ik heb het vak coachen in Nederland geleerd en daar 

ben ik heel trots op. Ik vind het belangrijk om onze coaches 

en onze manier van werken en voetballen zo goed mogelijk 

te vertegenwoordigen in Nieuw-Zeeland. En ik zou het erg 

leuk vinden om deze klus succesvol te mogen afmaken. 

Als dat het geval is, dan sluit ik komende zomer een 

terugkeer naar Nederland niet uit. Persoonlijk ben ik heel 

benieuwd hoe ver we komen dit seizoen. 
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in het gezelschap van anderen zijn. Zoals ik al zei, Nico heeft 

veel humor en meestal ben ik dan het ‘lijdend voorwerp’. 

Hij vertelt dan over een penalty die ik miste op een toernooi in 

Breda. Ik raakte de bal niet erg lekker en hobbelend en tergend 

langzaam ging het speeltuig minimaal een meter of vijf naast. 

Nico dikt dat nog altijd ietsje aan en ik houd dan wijselijk mijn 

mond. Of dat ik op een trainingskamp van Go Ahead voor 

het eerst een paar borrels had gedronken. Ik schijn toen een 

grote bek - die ik toen normaliter helemaal niet open deed - 

te hebben gehad over Wim Woudsma. Wie is in godsnaam 

Wimpie Woudsma? Wim was toen bijna Mister Go Ahead, 

zat tegen een transfer naar Feyenoord aan en was absoluut 

de beste speler in Deventer, maar dit terzijde. 

Of die keer dat ik met Nico mee moest rijden naar Telstar in 

Velsen en ik mijn mond twee keer anderhalf uur heb dicht 

gehouden. ‘Wat een dooie’, zegt hij dan altijd. Maar daarnaast 

is Nico gewoon een geweldige man. Ik kan wel zeggen: een 

vriend. Na het ongeluk van Lesley en Sven kwam hij regelmatig 

vanuit Breda, waar hij toen assistent-trainer was, naar Lelystad 

om mij te bezoeken. Hij was bezorgd en leek weer op mijn 

trainer van vroeger. Praatte op mij in, was streng, maakte een 

schema om weer op kracht te komen, zocht hulp voor me, 

maar was vooral een vriend die er was als je een vriend nodig 

hebt. We zien elkaar helaas veel te weinig, maar wat word ik 

altijd blij van zijn verhalen en aanwezigheid. Nico van Zoghel is 

een prachtige kerel…

Michel Boerebach
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Wie vind ik de beste trainer waaronder ik heb gevoetbald? 

Het wordt nog wel eens aan mij gevraagd en het lijkt lastig 

als je moet kiezen tussen onder meer Guus Hiddink, Bobby 

Robson, Hans Meyer, Rob Baan, Henk Wullems en Jan 

Reker. Maar voor mij is het één van mijn eerste trainers in 

het betaald voetbal. Deze man is enorm belangrijk geweest 

in mijn weg naar het bestaan als profvoetballer.

Ik heb het over Nico van Zoghel, oud-keeper van onder andere 

VV DOS, De Graafschap, SC Amersfoort en natuurlijk Go 

Ahead Eagles. Nico werd ooit - in een tijd met heel veel heel 

goede keepers - geselecteerd voor het Nederlands elftal. Hij 

speelde helaas nooit een interland, maar noemenswaardig 

is dat er geen doelman is die zo bizar veel doelpunten in de 

eredivisie heeft gemaakt: maar liefst zeven treffers! Ik ken 

voorhoedespelers die hier jaloers op zijn. 

Ook al zeggen ze vaak dat ex-keepers er niet veel van kunnen 

als trainer, hoort Nico zeker niet in dit rijtje thuis. Hij was tactisch 

sterk, gaf lekkere trainingen, had vreselijk veel humor en niet 

onbelangrijk: hij zag het in mij zitten. Niet altijd was dat een 

voordeel, want hij zat constant op mijn huid. Hij hield me scherp 

in de gaten en dan met name mijn vetpercentage en gewicht: 

valkuilen voor mij. Maar, hij gaf mij wel enorm veel vertrouwen. 

Na een training op een bloedhete dag hing ik lang onder de 

kraan om water te drinken. Te lang in de ogen van Nico, want 

hij trok mij onder de kraan vandaan. Hoe kon ik zo dom zijn 

om zoveel water te drinken? Ik kreeg enorm op mijn kloten van 

hem. Ook moest ik het niet in mijn hoofd halen handschoenen 

aan te trekken tijdens wedstrijden, ook al vroor het 20 graden. 

Maar meestal was hij goed voor me. Als hij de basis-elf 

opschreef, koos hij mij als één van de eersten, zo voelde 

het tenminste.

Toen ik van Go Ahead Eagles naar Roda JC verhuisde hielden 

we contact en dat hebben we nog steeds. Als we elkaar zien, 

komen altijd de verhalen van vroeger boven tafel. Zeker als we 

Nico van Zoghel 
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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



Door goed onderwijs, sportspecifieke trainingen en
sportondersteunende lessen over bijvoorbeeld 
voeding, kracht en mentale aspecten worden talen-
ten van A tot Z voorbereid op een toekomst als 
topsporter. Daarmee is het CSE uniek in Nederland.

Op het Centre for Sports & Education 
(CSE) in Zwolle haalt ieder talent 
dagelijks het beste uit zichzelf. Of het 
nu in de schoolbanken, 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. 

Scoren met talent!
Samenwerking PEC Zwolle 
Op voetbalgebied werkt het CSE nauw samen met de 
PEC Zwolle voetbalacademie. Alle spelers die voort-
gezet onderwijs volgen doen dit op het CSE. 

Andere sporten die aangeboden worden, zijn: 
acrogym, atletiek, basketbal, golf, hippische sport, 
hockey, judo, sportacrobatiek, tafeltennis, tennis, 
vrouwenvoetbal, volleybal, waterpolo, wielrennen, 
zwemmen, turnen heren en squash. Klassen zijn 
samengesteld uit talenten van verschillende sporten, 
waardoor ze van elkaar kunnen leren. Het CSE werkt 
nauw samen met sportbonden, NOC*NSF, weten-
schappers en deskundigen uit de sport.

Centre for Sports & Education 
Boerendanserdijk 2A, 8024 AH Zwolle

Kijk voor onze informatieavonden, het Open Huis 
en aanmelden op www.cse-zwolle.nl


