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Ik loop inmiddels een kleine veertig 
jaar mee in de voetbalwereld, waarvan 
de laatste twintig jaar als trainer/coach. 
De voetbalwereld is een heerlijke 
wereld om in te kunnen werken. Dat 
weten we allemaal. Maar het kan ook 
een ingewikkelde en moeilijke wereld 
zijn. Ook dat weten we allemaal. Het 
is daarom goed dat er een bond is die 
de belangen van de trainers/coaches 
in de gaten houdt en daar waar nodig 
een duidelijke mening heeft. 
 
Toen ik aan mijn staf bij het 
Nederlands elftal vertelde dat ik deze 
functie zou gaan bekleden, zei ik 
er met een knipoog bij: ‘Ik denk dat 

Heel eerlijk gezegd voelt het nog wat onwennig om jullie te 

begroeten als voorzitter van de vakvereniging Coaches Betaald 

Voetbal. Toen ik een paar maanden geleden werd gepolst 

voor deze functie was ik aanvankelijk verrast, maar het voelde 

tegelijkertijd als een eervolle uitdaging.

ze mij hebben gevraagd omdat ik 
zo goed vergaderingen kan leiden.’ 
De waarheid is natuurlijk dat ik mijn 
ervaring in binnen- en buitenland wil 
gebruiken om een goed gezicht aan 
de CBV te geven. 
 
Ik vind het belangrijk om met de CBV 
steun te geven, er te zijn voor de 
trainers in ons land. De top van het 
trainersgilde redt zich wel, maar dat 
geldt natuurlijk niet voor iedereen. 
Ook voor die groep, die het soms 
moeilijk heeft, willen we er zijn. Daar 
voel ik mij ook verantwoordelijk voor. 
Bij de clubs waar ik heb getraind, en 
nu ook bij Oranje, staat het team altijd 

centraal. We willen het met zijn allen 
doen, sámen. Dat vind ik bij de CBV 
ook belangrijk. We zijn samen een 
team en moeten er samen iets moois 
van maken!

Rest mij nog iedereen fijne feestdagen 
en een mooi 2019 te wensen. Als 
ik persoonlijk achterom kijk naar 
het afgelopen jaar, zie ik volop 
ontwikkeling bij het Nederlands elftal. 
Voor 2019 willen we die lijn natuurlijk 
doortrekken. Die ambitie hoop ik 
overal terug te zien. We zetten het 
Nederlandse voetbal met zijn alleen 
weer in de vooruit! 

Op naar 2019!

Met vriendelijke groet 
en tot snel,

Ronald Koeman
Voorzitter CBV

11 HALLO COLLEGA’S,

Inhoud

KNVB Media

Annet van Raalten
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In de bijna vier jaar dat ik bestuurslid mag zijn van de CBV is het steeds een hot 

item geweest. Ik kan mij de speeches van Leo Beenhakker nog goed voor de geest 

halen. Als voorzitter pleitte hij constant en consequent voor stemrecht van de CBV 

in het beslismodel van het Nederlandse voetbal. Ook zijn opvolger Han Berger 

was (en is) een groot voorstander van deze lobby. 

‘Volle kracht 
voorwaarts!’ 

In het afgelopen jaar is voor wat betreft 
dit item een grote stap voorwaarts 
gezet. Dit heeft met name te maken met 
de aanstelling van Eric Gudde bij de 
KNVB. Tijdens de eerste overleggen 
tussen de CBV en de KNVB kwam hierin 
al snel een opening. Weliswaar nog 
niet in het verwerven van stemrecht in 
de vergadering AVBV, maar wel met 
het verwerven van adviesrecht. In de 
aankomende voorjaarsvergadering 
van 2019 zal dit op tafel komen 
en hoogstwaarschijnlijk worden 
aangenomen. Wat mij betreft een 
grote stap in de goede richting.

Met het in het leven roepen van een 
dubbele technisch directeur - Nico-Jan 
Hoogma en mijn persoon - is de koers 
van de KNVB-directie in de richting van 
‘voetbal’ gedraaid. Met Eric, Nico-Jan en 
mij in de KNVB-directie zijn nu drie van 
de zeven directieleden direct afkomstig 
uit de voetbalpraktijk. Dat zie je terug 
in de discussies, de besluitvorming en 
de koers. Eén van de logische stappen 
hierbij is het structurele overleg tussen 
de CBV en de KNVB. Mario Captein en 
Gerard Marsman hebben eens in de zes 
weken overleg met Eric Gudde en 
Nico-Jan Hoogma. Ik zit er ook bij, 
eigenlijk met een dubbele pet. 

In dit overleg komen alle zaken aan de 
orde met snijvlakken, als het gaat om 

de werkzaamheden van de CBV en de 
KNVB. En dat zijn er logischerwijs nogal 
wat. In de plannen voor een vernieuwde 
KNVB-academie (trainersopleiding) 
haakt de CBV aan. Met een soort van 
meekijk-groep (in progress) die eens 
in de zoveel tijd kan meekijken en 
meedenken in het ontwikkelproces van 
de trainersopleiding. Daarnaast wordt 
de CBV betrokken bij het formeren van 
de toelatingscommissie voor de UEFA 
Pro-cursus. De komende jaren gaan 
er verschillende nieuw te formeren 
cursussen ontstaan. Ook hier wil de 
KBVB graag dat de CBV meedenkt en 
eventueel leden aanprijst voor deze 
functies en/of het volgen van docenten-
cursussen.
 
Natuurlijk praten we over de actuele 
onderwerpen die de verander- en 
verbeter-agenda beheersen, zoals 
verdeling tv-gelden, kunst- of 
natuurgras, competitie-model en 
bescherming jeugdopleiding. De KNVB 
en de CBV zitten echter in hetzelfde 
schuitje: wel meepraten, maar niet 
meebeslissen. Het mee vergaderen 
van de CBV in deze kwesties is 
van groot belang, wel of niet met 
stemrecht. Zo wordt er recht gedaan 
aan de plek van de trainer-coach in 
het geheel, die wat ons betreft een 
uitermate belangrijke rol verdient!
 

Het meest vruchtbare product van 
de geïntensiveerde samenwerking 
tussen de CBV en de KNVB ligt op dit 
moment in het organiseren van een 
voetbalcongres in gezamenlijkheid. 
Dit congres, dat we begin maart 2019 
gaan organiseren, is bedoeld om de 
mensen die op dit moment werkzaam 
zijn in het betaald voetbal op technisch 
gebied de kans te geven om met elkaar 
in een inspirerende omgeving over het 
heden en de toekomst van het voetbal 
te sparren. Op dit moment zijn we druk 
bezig met de invulling. Het idee is om 
dit niet eenmalig te laten zijn, maar 
de intentie is om hier een structureel 
vervolg aan te geven.
 
Kortom: een hoop goede initiatieven. 
De kunst wordt nu om de samenwerking 
tussen de geledingen niet afhankelijk 
te laten zijn van mensen, maar de 
komende jaren te zorgen voor een 
goede verankering van dit overleg en 
de gezamenlijke projecten. Zodat we 
in de toekomst de stem van de trainer/
coach de plek kunnen geven die hij 
verdient, meedenkend en meebepalend 
in het beslismodel van het betaald 
voetbal in Nederland. Wat mij betreft 
hebben we de eerste stappen in deze 
richting gezet!

Art Langeler
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Sjoerd Mossou (1978) is werkzaam als redacteur bij het Algemeen 

Dagblad en schuift regelmatig aan bij Studio Voetbal. Daarnaast is 

hij mede-initiatiefnemer van het voetbalcultuurblad Santos. 

Speciaal voor het Coaches Betaald Voetbal Magazine reageert hij 

op elf uiteenlopende stellingen. 

Sjoerd Mossou: 

Mediatraining voor coaches 
en spelers maakt het werk 
voor sportjournalisten minder 
aantrekkelijk.
Mediatraining vind ik in algemene zin 
een wat overschat fenomeen. In de 
praktijk stelt het vaak weinig voor bij de 
meeste clubs: aan het begin van het 
seizoen komt de persvoorlichter even 
een verhaaltje houden, over wat slim is 
en wat niet, en dat is het wel. De reden 
dat voetballers zo vaak in dezelfde 
taal praten, in clichés ook vaak, is 
volgens mij veel meer een gevolg van 
kopieergedrag. Ze doen als het ware 
de interviewtjes na die ze op televisie 
zien, en gebruiken dezelfde woorden en 

zinsconstructies. Ongemerkt ontstaat 
er daardoor een soort algemene, vaak 
doodsaaie voetbaltaal. Gelukkig zijn er 
ook nog genoeg authentieke jongens. 
Niet zelden zijn dat de betere spelers: 
Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, en van 
de oudere generatie: Wesley Sneijder 
en Robin van Persie. Dat is geen toeval, 
denk ik. Als je goed bent, ben je niet 
zelden onafhankelijker van geest.
 
Voetbalclubs in het betaald 
voetbal zien de media te vaak 
als een bedreiging.
Mensen die nog niet zo lang in het 
voetbal werken, schrikken vaak van 
de impact van media. Alles is nieuws, 

clubs worden kritisch gevolgd, soms 
met de botte bijl. Die schrik werkt 
vaak verkrampend. Bestuurders of 
medewerkers weten vaak niet goed om 
te gaan met die impact. Clubs willen 
de deuren dichtgooien, maken zich 
enorm druk over een stukje in de lokale 
krant, willen alle interviews tot achter de 
komma controleren. Veel verstandiger 
is om je altijd te realiseren dat voetbal 
nu eenmaal een publiciteitswereld is. 
Dat de media en de sport in zekere zin 
met elkaar vervlochten zijn, en dat daar 
ook een zekere olifantenhuid bij hoort. 
De grote jongens in het voetbal, spelers 
en trainers, weten vaak feilloos hoe dat 
werkt. Het is soms geven en nemen, 

Snelle 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

Trainingsmateriaal  -   Trainermaterialen  -   Verenigingsmaterialen  -   Veldmaterialen

Alles voor 
de Trainer!TEAMSPORTBEDARF.NLTEAMSPORTBEDARF.NL

TEAMSPORTBEDARF.NLTEAMSPORTBEDARF.NL
Trainingsmateriaal  -  Trainermaterialen  -  Verenigingsmaterialen  -  Veldmaterialen ... en nog veel meer!

De online shop 
voor de moderne trainer

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     € 17,90

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 battle rope (trainingstouw)
Hoogkwalitatieve, kleur: zwart, lengtes: 
9, 12 of 15 m, diameter: 38 mm, antislip 
oppervlak, sterke kwaliteit, professioneel 
materiaal

Item No.: 2432     vanaf  € 39,90

T-PRO CoachBook DIN A5 - voetbal
Hoogkwalitatief, 100 pagina‘s, formaat: A5
formaat pagina’s: A5, voorzijde: schrijflijnen 
voor notities, rugzijde: voetbal-speelveld met 
24 taktiekzones (A-X), incl. hoogkwalitatieve 
metalen balpen, max. 1 gratis CoachBook per 
bestelling, professioneel materiaal

Item No.: 2359     € 0,00

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

Duwen en trekken, incl. tuijg, Afmetingen: 80 
x 50 x 29 cm (LxBxH), Gat diameter gewicht: 
ongeveer 20 mm, Kleur sprintslee: geel, 
Kleur tuig: zwart, Netto gewicht: 12 kg, Zeer 
belastbaar, Veelzijdig bruikbaar
Professionele producten

Item No.: 2150     € 59,90

IJsbox (koelbox) - 3 maten
 Verkrijgbaar in de maten: 6, 8 of 15 liter, 
Zwenkende deksel, Voor het koelen van 
kompressen, ijszakken, ijs of dranken, Ideaal 
voor het sportveld, de kleedkamer of op reis, 
Hoogwaardig gemaakt

Item No.: 1894  vanaf € 18,90

Techniekbal grootte 1
Incl. lijn (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

T-PRO Drinkfles 4.0
Hoogwaardige professionele drinkfles, ideaal voor sport- 
en buitenactiviteiten, rubberen drinkmond voor uittrekken, 
injecteer het water rechtstreeks in de mond, gemakkelijk 
knijpbaar, Kleur: Blauw, Rood, Geel, Groen, Wit, Zwart, 
Inhoud: 750 ml, neutraal plastic, stabiel en duurzaam,
gemakkelijk schoon te maken, absoluut strak

Item No.: 2531        € 1,65

T-PRO Trainermap (leer) - voetbal
Met 24 tactische zones (A-X), 1 groot magne-
tisch voetbalveld, Afmetingen: 32 x 24 cm
Materiaal: Leer, incl. 44 platte magneten (geel, 
rood, zwart), wasbare boordmarker, metalen 
balpen, T-PRO Kladblok, robuust en wasbaar
Professioneel product

Item No.: 2322     € 39,90

T-PRO Aluminium Verzorger-Koffer
ca. 70 x 25 x 30 cm, Capaciteit: ca. 53 liter, Interieur bekleed, 
5 scheidingswanden (van die 3x gedempt), 1 opvouwbare 
hoes met geïntegreerde riemen, 1 zak en 9 beugels in de 
hoes, zijdelings, verwijderbare beugels voor 6 drinkflessen, 
Solide metalen sloten, Versterkte hoeken, Zeer stevig 
professioneel praoduct (zonder inhoud en drinkflessen)

Item No.: 2186     € 119,90

T-PRO area shooter - junior & senior
Hoogkwalitatiev, geschikt voor jeugdvoetbaldoelen 
met de afmetingen 5 x 2 m of 7,32 x 2,44 m, flexibel 
net, genummerde doelzones 1-6 , geschikt voor 
binnen- en buitengebruik , professioneel materiaal  

senior     Item No.: 2306   € 149,90
junior     Item No.: 2305   € 109,90

Professionele sprintslee 2.0

Hurdle ladder (opvouwbaar) - 6 en 10 sporten
Hindernissen met hoge kwaliteit, 6 of 10 vouwsporten, 
Afmetingen coördinatieladder: ca. 221 (10: 368) x 66 x 
1 cm / hindernissen: ca. 221 (10: 368) x 50 x 10 cm, snel 
opvouwbaar, snelle montage en demontage, zeer flexibel 
en stabiel, bijna onbreekbaar, incl. draagtas, Geschikt voor 
harde ondergrond, gazon of hal, Professionele kwaliteit

 10 sporten    Item No.: 2361   € 24,90
  6 sporten    Item No.: 2273   €  19,90

Trainingshesje
Hoogwaardige kwaliteit trainingshesjes, Materi-
aal: 100% polyester (extreem scheurbestendig)
4 maten: S, M-L, XL, XXL, 9 kleuren: neongeel, 
oranje, blauw, rood, groen, lichtblauw, roze, wit 
en zwart, Goede bedrukbaarheid als voor recla-
meboodschappen, Professionele producten

Item No.: 694     vanaf € 1,60

Hesje - met opdruk
Hoogwaardige kwaliteit trainingshesjes met 
opdruk naar wens, 4 maten: S, M-L, XL, XXL
8 kleuren: neongeel, oranje, blauw, rood, 
groen, lichtblauw, roze en wit, Print: zwart, op 
aanvraag in kleur, Professionele producten

Item No.: 697     € 3,95

T-PRO Dribbelbril - kijkt op
Voorkomen dat je naar beneden kijkt, verbetert 
de reactietijd tegen verdedigers, vergroot het 
zelfvertrouwen op het speelveld, Materiaal: 
kunststof, verstelbare, elastische bandjes
zacht, flexibel kunststof frame, comfortabel, 
hoge waarde,Professioneel product

Item No.: 2203        € 3,90
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Het terugbrengen van de 
eredivisie van 18 naar 16 
clubs heeft sportief gezien 
geen enkele meerwaarde.
Oneens. Ik geloof wel dat de 
weerstand iets toeneemt, en dat het 
Nederlandse profvoetbal wel wat 
clubs zou kunnen missen. Maar veel 
belangrijker is dat je een plan hebt, 
visie over waar het Nederlandse 
voetbal naartoe moet, en vooral: 
hoe. Als je zestien clubs wilt, wat 
doe je dan met de eerste divisie? 
Worden dat er ook zestien, waardoor 
die competitie óók aan weerstand 
en aanzien wint? Hoe ga je het 
televisiegeld verdelen? Hoe zie je de 
play-offs precies voor je? Er is van 
alles aan de hand in de voetbalwereld, 
internationaal, maar ook nationaal. 
Het stadionbezoek staat onder druk. 
PSV en Ajax lopen steeds verder 
uit. Andere landen worden steeds 
rijker. Wat ik mis is leiderschap en 
daadkracht. Iedereen zit vastgeroest 
aan zijn eigen belangetje, er is veel 
te veel democratie.

Het spelen op verschillende 
ondergronden bevordert de 
ontwikkeling van jonge spelers. 
Daar geloof ik wel in. Gras moet op 
topniveau de basis zijn, maar bij de 
jongste jeugd is het alleen maar goed 
om te variëren, om balcontrole en fysieke 
ontwikkeling te bevorderen. 
Laat ze op straat voetballen, op beton, of 
juist op heel slechte velden. Als kunstgras 
daar ook bij hoort: geen bezwaar. Ik snap 
de praktische voordelen. Maar als we 
onze jeugd massaal op kunstgras gaan 
opleiden, zijn we niet goed snik. Dat het 
op het hoogste niveau niet thuishoort, 
is evident.

De KNVB dient zo snel 
mogelijk te starten met de 
opleiding en het licentiëren 
van de technisch directeur/
manager. 
Ik zou dat prima vinden, maar dan 
nog: het blijft een ervaringsvak. Sociale 
vaardigheid, straatslimheid, vallen en 
opstaan, het leren doorzien van de 
voetbaljungle, onderhandelen met 
zaakwaarnemers of andere clubs: dat 
leer je niet in een schoolbankje of uit 
een boekje. Een zekere basis is prima 
en nuttig, daar kan zo’n opleiding 
wellicht bij helpen. Maar het is wel echt 
een praktijkvak. 

Er moeten meer innovaties 
worden doorgevoerd in 
het voetbal om de sport 
aantrekkelijk te houden voor 
het publiek. 
Innovaties moeten in mijn ogen in dienst 
staan van de kwaliteit van het voetbal. 
Binnen de jeugdopleidingen, en op het 
hoogste niveau, wanneer details het 
verschil maken. Als die kwaliteit hoog is, 
blijft voetbal automatisch aantrekkelijk 
voor publiek. Ik geloof niet zo in rare 
fratsen als het gaat om het spel zelf, of 
in allerlei innovatieve pogingen om het 
publiek te vermaken met randzaken.  
De VAR is een uitzondering, een 
innovatie op zichzelf. De VAR maakt 
de sport netto gezien eerlijker, 
maar niet per se aantrekkelijker.  

De Super League zou sportief 
gezien een aderlating zijn voor 
het Nederlandse voetbal.
Dat ligt heel erg aan de vorm. Als het 
een afgesloten variant wordt: dan 
wel natuurlijk. Maar dat gaat gewoon 
niet gebeuren, al is het maar omdat 

de Engelse clubs helemaal geen 
reden hebben om uit de Premier 
League te stappen. Ze zouden wel 
gek zijn. Als de Super League een 
soort Super Champions League wordt, 
zie ik niet zoveel reden om gelijk in 
paniek te raken. De elite heeft zich al 
afgescheiden, die gaan we toch nooit 
meer achterhalen. Als Nederlandse 
topclubs wordt het vooral zaak zo 
dicht mogelijk tegen die elite aan te 
blijven schurken. Ajax en PSV, maar 
ook een club als Celtic, hebben een 
uitstekende naam bij de top van Europa 
als het om merkwaarde en imago 
gaat. De eliteclubs spelen liever tegen 
‘ons’ dan tegen pakweg Rubin Kazan 
of Krasnodar. In de internationale 
lobby wordt het zaak om daarvan te 
profiteren. Zelf in een tweede, sterke 
Europese Champions League uitkomen, 
en zo vaak als mogelijk proberen aan te 
haken bij die Super League: dat is geen 
vooruitzicht om bij te wanhopen.

uitdelen en incasseren, maar uiteindelijk 
heb je elkaar nodig. Clubs zouden zich 
wat meer moeten realiseren dat juist 
de enorme populariteit van voetbal 
het geld binnen brengt. Zonder media 
en publiek was voetbal nooit zo groot 
geworden. Handel daar dan ook naar. 
Reageer niet zo verkrampt op een 
stukje in de krant. Over het algemeen 
zijn media in Nederland vrij fatsoenlijk 
en professioneel, is mijn ervaring, 
uitzonderingen daargelaten. 

Analisten in voetbalpraat-
programma’s onderschatten 
hun invloed op de algehele 
opinie. 
Ik kan alleen namens mezelf spreken, 
en ik denk dat het allemaal wel 
meevalt met die invloed. Ik heb niet 
de illusie dat mensen blind achter 
mijn gebabbel aanlopen, en ik zou ze 
dat ook afraden. Voer vooral je eigen 
beleid. Tegelijk houden wij, journalisten 
in het algemeen, de clubs ook soms 
een zinnige spiegel voor. Van een 
klein afstandje zie je soms scherper 
dan dat je ergens bovenop zit. Maar 
die praatprogramma’s zijn vluchtig, 
het meeste waait over, een mening is 
ook maar een mening. Ook hier geldt: 
als je er niet tegen kan dat je publiek 
bezit bent, moet je misschien niet in 
het voetbal gaan werken. Tegelijk zie 
ik ook wel dat er op televisie soms 
puur karaktermoord wordt gepleegd. 
De toon is steeds harder geworden. 
Als dat invloed heeft op je privéleven, 
is dat vervelend, maar bedenk je: als 
er 500.000 mensen kijken, kijken er 
ook zestien miljoen mensen niet. In 
dit wereldje helpt het als je de invloed 
van media enigszins kunt relativeren. 
Gezond schijt hebben, zou ik zeggen. 

Het ontslaan van trainers/
coaches tijdens het seizoen 
heeft geen enkele zin.
Over een langere periode klopt 
dat natuurlijk, dat is al heel vaak 
aangetoond, maar op de korte termijn 
heeft het soms wél zin. Als voetbalclub 
kun je in een situatie komen waarin je 
opportunistisch moet handelen: omdat 
je degradatie moet zien te ontlopen, of 
omdat je moet promoveren via play-offs. 
Het is niet vreemd dat je daar soms 
een specifiek type bij zoekt, maar dat 
zijn de uitzonderingen. Wel verbaas ik 
me over het totale gebrek aan visie bij 
clubs. Ze doen vaak maar wat, hebben 
geen idee wat voor type coach ze nodig 
hebben, gaan puur af op gevoel of een 
naam. En wanneer een coach of een 
technisch directeur daarna gedwongen 
moet vertrekken, hebben clubs geen 
flauw idee hoe het dan wél moet. Een 
gedegen plan B ontbreekt vrijwel altijd.

De meeste sportjournalisten 
hebben voetbalinhoudelijk te 
weinig kennis. 
Geloof ik niet zo. Ik denk dat 
Nederlandse voetbaljournalisten in 
het algemeen goed onderlegd zijn, 
dat ze zich verdiepen in de materie, 
ook vakinhoudelijk, tactisch, of op het 
gebied van nieuwe ontwikkelingen. In 
welke mate ze daar over schrijven of 
berichten, is een tweede. Dat ligt ook 
aan het type medium, aan persoonlijke 
voorkeuren, aan de insteek van een 
verhaal ook. Voetbal is een klein 
wereldje, maar tegelijk enorm breed. 
Het raakt aan maatschappelijke 
kwesties, groot geld, politiek, cultuur 
enzovoort. Het ‘Umfelt’ van het voetbal 
is net zo boeiend en veelzijdig als het 
spel zelf, dat heeft de sport ook zo 

populair en groot gemaakt. Ik denk in 
algemene zin dat trainers zich moeten 
realiseren dat journalist een heel ander 
vak is dan trainer. Een journalist is ook 
gewoon recensent. Die beoordeelt 
wat hij krijgt voorgeschoteld op de 
tribune. Hoe dat ‘gerecht’ precies tot 
stand is gekomen in de keuken, is heus 
interessant, veel journalisten zijn echt 
wel bereid zich daar in te verdiepen. 
Het is alleen niet altijd relevant.

De media richten zich bij het 
verslaan van een wedstrijd 
steeds meer op het belichten/
uitlichten van spraakmakende 
momenten en doen niet aan 
objectieve verslaggeving.
Objectiviteit bestaat niet, je kunt het 
hooguit nastreven. Ieder mens wordt 
in zekere zin beïnvloed, een journalist 
probeert - in de kern - om daar zo 
neutraal mogelijk naar te kijken, en uit 
alle informatie de essentie te filteren. 
Maar los daarvan: voetbal is óók 
gewoon entertainment. Als je je dat als 
journalist niet realiseert, snap je wel 
erg weinig van de wereld. Mensen die 
naar voetbal kijken, die erover lezen, 
willen geïnformeerd worden, maar ook 
vermaakt. Een volledig objectief, feitelijk 
wedstrijdverslag zou ongelooflijk saai 
zijn. Sterker nog, dat wordt onleesbaar. 
De journalist probeert hoofdzaken 
van bijzaken te scheiden: hij tracht 
de essentie van een wedstrijd of een 
situatie te schetsen en te duiden. Soms 
zit hem dat in een spraakmakend 
moment, of in een individuele speler, 
of in een detail, of juist in iets heel 
nadrukkelijk voetbalinhoudelijks. 
Die keuze is aan de journalist.
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“Wij gaan er alles aan doen om een 
rol van betekenis te spelen op het 
wereldkampioenschap, maar door 
onze Europese titel zijn wij niet vanzelf-
sprekend kampioenskandidaat op het 
WK.” Op grootspraak is de 49-jarige 

Hagenese niet te betrappen. Zij geniet 
vooral van de successen en doet er 
alles aan om het beste in haar speel-
sters naar boven te halen. “Ik hecht 
heel veel waarde aan de ontwikkeling 
van een speler, want die ontwikkeling 

gaat in mijn beleving hand in hand 
met de ontwikkeling als mens”, vertelt 
Sarina Wiegman, die als kind al wist 
dat zij op latere leeftijd gymdocent 
wilde worden. “Voor mij was er destijds 
geen perspectief voor een job in de 
voetbalwereld.” Naast haar voetbal-
carrière werkte Wiegman dan ook als 
docent lichamelijke opvoeding aan het 
Segbroek College in Den Haag.

Gymdocent
Als voetballer kwam de huidige vrouwen-
bondscoach tot maar liefst 104 inter-
lands. Wiegman speelde onder meer 

Amerika, Engeland, Duitsland, Japan en Frankrijk. 

Dat zijn volgens Sarina Wiegman komende zomer 

de topfavorieten op het WK voetbal voor vrouwen in 

Frankrijk. De succesvolle bondscoach van Oranje blijft 

ondanks het opportunisme en de hegemonie rond haar 

ploeg realistisch en cool. “Dit wordt pas de tweede keer 

dat Nederland deelneemt aan een WK”, weet Wiegman.

Sarina Wiegman:

KNVB Media
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Bovendien is het voor het Nederlands team alleen maar goed 
dat deze speelsters wekelijks - bij topclubs als Olympique 
Lyon, Barcelona, Arsenal en Bayern München - op een hoog 
niveau voetballen. Daardoor konden wij vorig jaar op het EK 
in een hoger tempo spelen.”

Underdog
Mede dankzij het enthousiaste thuispubliek steeg Oranje op het 
EK in eigen land boven zichzelf uit en pakte geheel onverwacht 
de Europese titel. “Wij waren zeker niet de favoriet. Duitsland 
had de voorgaande zes EK’s gewonnen en als je kijkt naar de 
historie dan zie je dat de Scandinavische landen altijd sterk 
zijn op grote toernooien. Wij begonnen als underdog aan het 
toernooi en hadden na de poulefase vooral veel te winnen.” Dat 
winnen ging de Oranje-vrouwen goed af, met zelfs de Europese 
titel tot gevolg. “Ja, die beker heeft het vrouwenvoetbal in 
Nederland een geweldige boost gegeven”, aldus Sarina Wieg-
man, die zelf eveneens volop in de spotlights kwam te staan. 
“Ik heb heel veel waardering gekregen. Dat hadden wij als staf 
nog niet eerder meegemaakt. Daarnaast zie je dat er binnen de 
KNVB stappen zijn ondernomen. Zo is bijvoorbeeld Nico-Jan 
Hoogma, de directeur topvoetbal, verantwoordelijk geworden 
voor het vrouwenvoetbal en er wordt nu naar onze mening 
gevraagd. Dat is een goede ontwikkeling.”

Het energieke en goed voetballende Oranje van Wiegman 
wist in de zomer van 2017 de Europese titel te pakken en 
bracht daarmee het Nederlandse publiek in extase. “Wij 
wisten tijdens het toernooi dat er sprake was van Oranje-
gekte, maar we hadden geen idee hoe groot het was. 
Dat werd tijdens de huldiging pas echt duidelijk.” Het 
enthousiasme bij het Nederlandse publiek bleef niet beperkt 
tot dat ene toernooi, want voor de WK-kwalificatiewedstrijden 
in eigen land waren de kaarten het afgelopen jaar niet aan 
te slepen. “Dat is fantastisch en dan zie je wat zo’n top-
prestatie kan doen. De Zwitsers keken onlangs hun ogen 
uit hier in Nederland”, doelt de bondscoach op de thuis-
wedstrijd van begin november tegen Zwitserland in een 
uitverkocht Galgenwaard. In een tweeluik met de Zwitsers 
werd het WK-ticket veiliggesteld, al houdt Wiegman ook 
mooie herinneringen over aan de confrontaties met 
Denemarken, een ronde eerder. “Tegen Denemarken hebben 
we zo gigantisch veel strijd geleverd, nadat we een maand 
eerder tegen Noorwegen onze eerste grote tegenslag 
hadden in anderhalf jaar. Daar ben ik heel trots op.”

Goede les
Als nummer twee achter Noorwegen in de WK-kwalificatie-
poule werd het Nederlands vrouwenteam gedwongen tot het 
spelen van de play-offs, waardoor de weg naar het WK werd 
verlengd met reizen naar Denemarken en Zwitserland. Een 
loodzware route voor een team dat in de poule slechts één 
keer verloor. “Dat zegt iets over groepswinnaar Noorwegen”, 
stelt Sarina Wiegman, die de rijke historie van het Noorse 
vrouwenteam kent. “Noorwegen werd in 1995 wereldkampioen 
en in 2000 Olympisch kampioen. Daarnaast zijn de Noorse 
vrouwen al sinds 1991 onafgebroken present op het WK. 
Dat is niet normaal”, vertelt de Hagenese, die daarmee de 
nederlaag van Nederland in Noorwegen in perspectief plaatst. 
“Het is voor ons een goede les geweest. En natuurlijk heeft die 
wedstrijd in de media onder een vergrootglas gelegen, maar 
ondanks de druk hebben we het na dat duel in Noorwegen 
heel goed gedaan. We zijn rustig gebleven en hebben de 
tegenslag verwerkt door elkaar te helpen.”

Een dramatische openingsfase werd Nederland tijdens 
die cruciale kwalificatiewedstrijd in Oslo fataal. Binnen zes 
minuten stond het 2-0 voor Noorwegen, waarna Oranje 
niet verder kwam dan de aansluitingstreffer van Vivianne 
Miedema. “We hebben daar zestig minuten op hun helft 
gespeeld”, zegt Sarina Wiegman, die Noorwegen - ondanks 
de sterke kwalificatiereeks - niet bestempelt als topfavoriet 
voor de wereldtitel. “Als alles klopt bij Noorwegen, dan is het 
zeker een kandidaat voor de titel. Mijn favorieten zijn Amerika, 
Engeland, Duitsland en ik verwacht veel van Japan. En in 
dat verband wil ik ook zeker het thuisland Frankrijk noemen”, 
aldus de bonds-coach, die weet dat er door de concurrentie 
tegenwoordig anders naar Nederland wordt gekeken. “De 
andere landen jagen nu op ons. Dat is een wereld van verschil 
met een paar jaar geleden.” Voor Wiegman en haar team is 
het winnen van het wereldkampioenschap komende zomer 
in Frankrijk uiteraard de ultieme droom, al schreeuwt zij dat 
niet van de daken. “Natuurlijk gaan wij er alles aan doen om 
een rol van betekenis te spelen, maar ons volgende doel is 
kwalificatie voor de Olympische Spelen. Daarvoor moeten 
wij op het WK bij de beste drie Europese landen zitten. Een 
enorme uitdaging.”

Pioniers
Volgens de bondscoach is mensen-
kennis een belangrijk aspect in de 
voetballerij. Zij ziet dan ook geen 
obstakels om bijvoorbeeld een mannen-
ploeg te trainen. “Ik houd vooral van het 
werken met mensen. Ik vind het leuk 
om een bijdrage te leveren aan 
iemands ontwikkeling. Natuurlijk reageren 
vrouwen in sommige situaties anders 
dan mannen. En ik weet wel dat de 
voetballerij een stoere mannenwereld 
is, maar mannen hebben ook gevoel”, 
zegt Wiegman, die een toename van 
het aantal vrouwelijke voetbalcoaches 
toejuicht. “Absoluut, want dat door-
breekt weer iets.” In het verlengde 
daarvan roemt de Hagenese het 
pionierswerk van Vera Pauw. “Zij was 
in Nederland de eerste vrouw die de 
cursus Coach Betaald Voetbal met 
succes afrondde. En als Oranje-bonds-
coach heeft zij met het Nederlands 
vrouwenelftal fantastische stappen 
gemaakt.”

Met Vera Pauw aan het roer nam 
Nederland in 2009 voor het eerst deel 
aan een groot toernooi. “In Finland 
bereikte Oranje gelijk de halve finales 
van het EK en toen werd er eigenlijk 
pas voor het eerst over het Nederlands 
vrouwenteam gesproken”, stelt Sarina 
Wiegman. Volgens de huidige bonds-
coach is het opzetten van de 
eredivisie in 2007 dan ook cruciaal 
geweest voor de ontwikkeling van het 
nationale team. “We zijn nu elf jaar 
verder en er is sindsdien veel ver-
beterd. Heel belangrijk is bijvoorbeeld 
dat de speelsters nu meer trainen en 
vaker met elkaar spelen. Dat is positief 
voor de talentontwikkeling.” Waardering 
heeft Wiegman dan ook voor de eerste 
clubs die in de eredivisie zijn gestapt. 

“Die clubs hebben hun nek uitgestoken 
om gelijke kansen te creëren voor 
vrouwen.” 

Stabiele competitie
Uitgesproken is Sarina Wiegman 
verder over het idee dat alle BVO’s in 
de nabije toekomst over een vrouwen-
team moeten beschikken. “Ik ben 
het daar absoluut niet mee eens! De 
BVO’s moeten het vrouwenvoetbal wél 
ondersteunen, maar op een andere 
manier. Voor onze talenten is het veel 
belangrijker dat zij over topfaciliteiten 
beschikken, goede trainers hebben 
en wekelijks goede en spannende 
wedstrijden kunnen spelen. Want wat 
heb je er als speler aan als je wekelijks 
met 5-0 of 6-0 wint. Wij hebben meer 
baat bij een stabiele competitie. Daar 
ben ik van overtuigd. De afgelopen jaren 
is er sprake van een enorme groei als 
het gaat om het aantal voetbalsters in 
Nederland, dus met dat potentieel is het 
zaak om het gat met de sterke compe-
tities in vooral Engeland en Duitsland 
te dichten. En dan kun je geleidelijk 
groeien naar een eredivisie met twaalf 
clubs, maar absoluut géén achttien.”

Met een kwalitatief sterkere eredivisie 
wordt het volgens Wiegman voor 
Nederlandse clubs ook makkelijker 
om talentvolle spelers langer aan zich 
te binden. “Wat dat betreft zie ik wel 
overeenkomsten met het mannenvoet-
bal, want ook bij het vrouwenvoetbal 
vertrekken de jonge speelsters steeds 
sneller naar het buitenland. In sommige 
gevallen zelfs te vroeg”, denkt de bonds-
coach, die tegelijkertijd weet dat veruit 
de meeste Oranje-internationals actief 
zijn in het buitenland. “Klopt, maar dan 
heb je het over speelsters die in een 
andere fase van hun carrière zitten. 

negen jaar voor Ter Leede, waarmee 
zij tweemaal de landstitel en één keer 
de KNVB Beker won. Bij datzelfde Ter 
Leede begon in juli 2006 haar trainers-
avontuur. Met succes, want Ter Leede 
won in het seizoen 2006-2007 zowel 
de beker als de landstitel. “En vervol-
gens is in 2007 de Eredivisie Vrouwen 
gestart”, vertelt Sarina 
Wiegman. “Dat was een geweldige 
stap voor het Nederlandse vrouwen-
voetbal. En voor mij persoonlijk tegelijk 
een enorme uitdaging en risicovolle 
situatie. Hoewel de eredivisie nog niet 
stabiel was, moest ik er wel mijn baan 
als gymdocent voor opzeggen. Ik 
wilde mij er voor honderd procent aan 
kunnen wijden”, aldus de coach, die 
de sprong in het diepe waagde 
en overstapte van Ter Leede naar 
ere-divisieclub ADO Den Haag.

“Voor de zes nieuw te vormen teams 
bij de BVO’s, werden de beste en 
meest ambitieuze speelsters uit de 
hoofdklasse geselecteerd. Daarnaast 
werden de Oranje-internationals 
verdeeld over de zes deelnemende 
clubs, waarbij zij zelf ook een stem 
hadden in het bepalen van de 
clubkeuze. We gingen werken met 
nieuwe programma’s. Er werd beter 
getraind, de trainingsfrequentie 
ging omhoog en er werden hogere 
eisen gesteld. Daarnaast kreeg je te 
maken met de situatie dat sommige 
speelsters in een wisselrol kwamen. 
De jaren daarvoor hoorden ze nog 
bij de beteren en speelden altijd. Dat 
was natuurlijk wennen." Tegelijkertijd 
maakte het de job voor Sarina 
Wiegman uitdagender. “Het was een 
heel leerzame periode en misschien 
wel mijn meest leerzame jaar als 
voetbalcoach.”
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‘Als coach heb 
je soms een 

goed resultaat 
nodig’

John van den Brom: 

De voetbalwereld is opportunistisch en grillig tegelijkertijd. Dat weet 
ook John van den Brom. De 52-jarige Amersfoorter, die al geruime tijd 
de titel ‘langstzittende hoofdcoach in de eredivisie’ draagt, is bezig aan 
zijn zestiende seizoen als hoofdtrainer en alweer aan zijn vijfde seizoen 
bij AZ. Als hoofdcoach bij de Alkmaarse club kijkt hij terug op een 
jaar met twee gezichten.

Nieuw van De VoetbalTrainer: alle informatie over training, coaching en andere 
relevante thema’s nu op je mobiel, iPad of desktop.
Onbeperkt toegang voor abonnees van het vakblad of voor € 4 per maand.

Download onze CoachVak app

CoachVak.nl

Download onze CoachVak app

CoachVak, hét kennisplatform voor voetbaltrainers.
Gratis toegang voor jou als abonnee van De VoetbalTrainer.

 Door: Rob Heethaar

Pro Shots



John van den Brom verdiende in het seizoen 2017-2018 
veel lof door AZ met attractief voetbal naar een keurige 
derde plaats in de eredivisie te loodsen. Met de nodige 
spelers uit de eigen jeugd in de ploeg werd bovendien 
voor het tweede achtereenvolgende jaar de bekerfinale 
bereikt. Een tastbare prijs leverde het AZ echter niet op. 
Wél zorgden de topscorers Alireza Jahanbakhsh en Wout 
Weghorst met hun miljoenentransfers voor een flinke 
financiële injectie. Maar sportief gezien bleef een passend 
vervolg in het najaar van 2018 uit. “Als je kijkt naar de visie 
van AZ, dan streeft de club ernaar dat de selectie voor vijftig 
procent bestaat uit zelf opgeleide spelers. En dat is met 
jongens als Calvin Stengs, Guus Til, Thomas Ouwejan, Teun 
Koopmeiners en Myron Boadu op dit moment het geval”, 
vertelt Van den Brom met trots. “Ik sta als hoofdcoach 
achter die visie, dus dan moet je daar ook naar handelen. 
En als het inpassen van jonge spelers even iets minder 
voorspoedig gaat, dan moet je daar niet over zeuren.”

AZ-kweekvijver
Voor Van den Brom is AZ een club naar zijn hart. “Ik vind het 
hier prachtig werken, want ik houd ervan om jonge spelers 
in te passen. Ik ben ook nooit bang om een jonge speler 
binnen de lijnen te brengen en hem een kans te geven. En 
natuurlijk mag je als jonge speler fouten maken, want daar 
word je alleen maar beter van”, stelt de oefenmeester uit 
Amersfoort, die weet dat de jeugdopleiding een belangrijke 
pijler is van de Alkmaarse club. “De faciliteiten zijn heel 
belangrijk en wat dat betreft beschikken wij hier over een 
geweldig mooi trainingscomplex. Alles wat je zelf opleidt, 
dat hoef je niet te kopen. Bovendien koop ik liever één 
goede speler, dan twee halve krachten.” Innovatief en 

vooruitstrevend zijn de woorden die passen bij de AZ-
kweekvijver, die in zowel het seizoen 2014-2015 als het 
seizoen 2015-2016 werd bekroond met de Rinus Michels 
Award. “Ik laat mij graag door innovatie verrassen, maar ik 
neem niet alles klakkeloos over. We moeten daar ook niet in 
doorslaan, want het blijft wel voetbal. Als je alles toelaat, dan 
word je helemaal gek. Bij AZ zijn wij eigenwijs genoeg om te 
zeggen dat wij het al goed doen. Althans, volgens ons idee.”

Met een fris en aanvallend AZ leek John van den Brom 
in 2018 hard op weg naar het winnen van zijn vierde prijs 
als hoofdtrainer. De voormalig middenvelder van Vitesse, 
Ajax, Istanbulspor (Turkije) en De Graafschap pakte met 
Anderlecht al de landstitel en twee keer de Belgische 
supercup. En na de verloren bekerfinale in 2017 kreeg hij 
dit jaar met AZ een nieuwe kans om de KNVB Beker te 
veroveren. “Omdat je ‘hem’ niet wint, zie ik die finales niet als 
hoogtepunten. Het is immers twee keer op een teleurstelling 
uitgelopen”, aldus Van den Brom, die het kampioenschap 
met Anderlecht betitelt als het absolute hoogtepunt in zijn 
trainerscarrière tot dusver. “Zeker, maar Europees voetbal 
halen met ADO Den Haag was natuurlijk ook geweldig. 
En een jaar later lukte het om Europees voetbal te halen 
met Vitesse, dat een seizoen daarvoor nog vijftiende was 
geëindigd.” De derde plaats met AZ past volgens Van den 
Brom in dat rijtje, al had hij liever iets tastbaars gehad.

Bekerfinale
Waar AZ in de competitie concurrent Feyenoord nog ruim 
achter zich wist te houden, daar waren de verhoudingen 
in de bekerfinale omgedraaid. In De Kuip zegevierden de 
Rotterdammers met liefst 3-0. Een grote teleurstelling voor 
John van den Brom en heel AZ. “Absoluut”, reageert de 
AZ-trainer, die in de bekerfinale - onverwacht - koos voor een 
speelwijze met vijf verdedigers. “In de eredivisie hadden wij 
al onze wedstrijden tegen de traditionele top drie verloren, 
dus daarom gingen wij in de finale voor een andere manier”, 
stelt Van den Brom, die na afloop geen seconde spijt heeft 
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gehad van zijn aanpak. “Nee, want 
als het goed had uitgepakt dan was ik 
de held en de koning. Het liep helaas 
anders.” Van den Brom kwam tot het 
strijdplan voor de finale in samenspraak 
met de staf en de spelersgroep. “De 
spelers stonden er ook achter, dus het 
kwam voor hun niet als een verrassing. 
Alles klopte, maar wij hebben het 
gewoonweg niet goed uitgevoerd. 
En waar dat aan ligt? Misschien zijn 
we bezweken onder de druk. Zeg het 
maar…”

Bert Jacobs
Door de verloren bekerfinales met 
AZ prijkt er nog altijd geen nationale 
beker op de erelijst van John van den 
Brom. Als speler van het succesvolle 
Ajax van Louis van Gaal werd de 
aanvallend ingestelde middenvelder 
in de jaren negentig weliswaar twee 
keer landskampioen, maar de beker 
ging aan zijn neus voorbij. Van den 
Brom wist in die periode al wél dat 
hij na zijn spelersloopbaan als trainer 
verder wilde in de voetballerij. “Dat 
heb ik altijd geweten. Zonder mijzelf 
op de borst te kloppen, maar het 
leiderschap zit gewoon in mij”, stelt 
de inmiddels 52-jarige Amersfoorter. 
“Ik was volgens mij 21 jaar toen Bert 
Jacobs mij bij Vitesse adviseerde 
om trainerscursussen te gaan volgen. 
Helaas is hij reeds overleden, maar 
ik ben hem daar altijd dankbaar 
voor gebleven.” Van den Brom sloot 
zijn spelerscarrière in 2003 af bij De 
Graafschap, om aansluitend direct aan 
de slag te gaan als hoofdtrainer bij 
Bennekom. “Bennekom speelde in de 
hoofdklasse, destijds nog het hoogste 
amateurniveau. Die periode was voor 
mij leerzaam in heel veel opzichten. Ik 

was natuurlijk alleen profclubs gewend, 
dus een amateurclub was wel compleet 
wat anders. Het zijn eigenlijk twee 
verschillende werelden en daardoor 
ben ik bij Bennekom meerdere keren 
gigantisch op mijn bek gegaan.”

Bij John van den Brom staat discipline 
hoog in het vaandel en daar hoort ook 
bij dat je altijd op tijd dient te komen. 
“Om zeven uur trainen, is om zeven 
uur trainen. Maar bij Bennekom kwam 
bijvoorbeeld een speler een keer om 
vijf over zeven het veld op. Toen heb 
ik hem gezegd dat hij te laat was en 
weer kon vetrekken. Dit tot grote woede 
van desbetreffende speler, die aangaf 
dat hij om zes uur in de ochtend al in 
de vrachtwagen was gestapt en er 
alles aan had gedaan om tijdig op het 
trainingsveld te staan. De discussie 
liep zelfs zo hoog op, dat de speler op 
gegeven moment begon te huilen. Dat 
moment heeft mij wel wakker geschud. 
Uiteindelijk heb ik hem ook gewoon 
mee laten doen”, vertelt Van den 

Brom, die zich nog een ergernis uit die 
tijd weet te herinneren. “Wij kwamen 
regelmatig met de ploeg bij het 
trainingsveld en dan stond bijvoorbeeld 
de F4 van Bennekom nog op ons veld te 
trainen. In mijn ogen volstrekt onmogelijk, 
maar voor een amateurclub is de F4 net 
zo belangrijk als het eerste elftal.”

Louis van Gaal
Voor Van den Brom bleef het in 

Bennekom bij één seizoen. Hij maakte 
zich in de zomer van 2004 op voor een 
tweede jaar bij de hoofdklasser, maar 
toen kwam plotseling de kans om aan 
de slag te gaan bij Jong Ajax. “Ja, die 
positie kwam vrij doordat Marco van 
Basten en John van ’t Schip naar het 
Nederlands elftal gingen. En ik had 
het geluk dat Louis van Gaal op dat 
moment technisch directeur was bij 
Ajax, want hij heeft mij naar Amsterdam 
gehaald. Anders had ik nu misschien 
nog wel hoofdtrainer van Bennekom 
geweest”, zegt John van den Brom, 
die dus razendsnel terugkeerde bij 
een professionele organisatie. “Ik had 
natuurlijk een contract bij Bennekom, 
maar dat is toen keurig opgelost. Later 
is de hoofdmacht van Ajax volgens mij 
een keer in Bennekom geweest voor 
een oefenduel en de opbrengst van die 
wedstrijd ging naar de amateurclub.”

Naast Bert Jacobs heeft dus ook Louis 
van Gaal een belangrijke rol gespeeld 
in de carrière van John van Brom. “Of 
hij mij als trainer heeft gevormd? Ja 
en nee. Natuurlijk is hij heel bepalend 
geweest, maar ik heb eigenlijk van alle 
trainers uit mijn spelerscarrière wel 
bagage meegepakt. En ik denk dat ik 
heel veel gemeen heb met Louis van 
Gaal, al zijn wij wel totaal verschillende 
types”, aldus de AZ-coach, die via 
Jong Ajax zijn trainersloopbaan in 2007 
vervolgde bij het Apeldoornse AGOVV. 
“Roberto Klomp en Marco Heering 
waren daar mijn assistenten, al vind 
ik dat eerlijk gezegd een vervelend 
woord. Wij deden eigenlijk alles samen. 
Tegenwoordig bij AZ beschik ik over 
een staf van zo’n vijftien of zestien 
professionals, maar bij AGOVV was 
dat toen nog niet het geval. Je moest 

‘Ik vind het hier 
prachtig werken’

‘Dat moment 
heeft mij wel 

wakker geschud’

Pro Shots



19

creatief zijn. Marco Heering had 
altijd een goede trap, dus hij trainde 
bijvoorbeeld ook de keepers op het 
nemen van doeltrappen. En op die 
wijze deden wij alles zelf”, stelt Van 
den Brom, die zichzelf tegenwoordig 
meer ziet als een manager. “Het 
vak trainer/coach is daardoor niet 
moeilijker geworden, want je geeft als 
hoofdcoach nog steeds leiding. Het 
pakket is alleen groter geworden. Ik geef 
nu leiding aan een spelersgroep én aan 
een uitgebreide technische staf.”

Media-aandacht
In de ruim vijftien jaar dat John van 
Brom functioneert als hoofdtrainer is er 
veel veranderd. Naast het toenemende 
aantal stafleden is bijvoorbeeld ook 
de groei met betrekking tot media-
aandacht explosief te noemen. “Als je 
alleen al kijkt hoeveel tijd ik wekelijks 
kwijt ben aan AZ TV, dan is dat veel 
meer dan een paar jaar geleden. Maar 
goed, het hoort erbij. Ik noem het 
weleens noodzakelijk kwaad”, vertelt 
Van den Brom, die weet dat de media 
belangrijk zijn voor de populariteit 
van het voetbal. “Als ik iets vind, dan 
zeg ik dat gewoon voor de camera. 
En wat een ander daarvan vindt, dat 
maakt mij niet zo veel uit. Ik lig ook 
niet wakker van een slecht stuk in de 

krant. Jonge spelers zijn daar vaak 
gevoeliger voor. Uiteraard is elke 
speler te beïnvloeden, maar zolang 
je maar kan relativeren kom je een 
heel eind”, stelt de oefenmeester, 
die de rol van de journalist heeft zien 
veranderen. “Journalisten zijn analisten 
geworden. De journalist van elke 
krant krijgt tegenwoordig een podium 
op televisie. En in de verschillende 
praatprogramma’s komen steeds vaker 
ongezouten meningen voorbij. Om 
over de sociale media nog maar te 
zwijgen. Dat is helemaal extreem.”

Oranje
Voor Van den Brom is het lastig aan 
te geven hoe groot de invloed van de 
media werkelijk is. In de lijn daarvan 
vindt hij de publieke opinie met 
betrekking tot het Nederlands elftal 
een mooi voorbeeld. “In het voorjaar 
van 2018 deugde er nog helemaal 
niets van Oranje en nu is iedereen 
weer enthousiast. En ik moet zeggen 
dat ik er zelf ook van geniet. Ik zat in 

november nog op de tribune bij de 
thuiswedstrijd tegen Frankrijk en dat 
was echt geweldig. En wat te denken 
van het nationale team van Duitsland. 
Nog niet zo heel lang geleden keken 
wij op tegen de Duitsers en zeiden wij 
allemaal: wat zijn die goed! En nu zijn 
de rollen plots omgedraaid. Oranje 
staat weer positief op de kaart.” Een 
verdienste van bondscoach Ronald 
Koeman. “Dat is zeker zijn verdienste. 
Als het niet goed gaat, dan moet hij 
het ook ontgelden. Dus als er goed 
wordt gepresteerd, dan verdient hij de 
credits. Dat vind ik ook het mooie aan 
voetbal. Als coach heb je soms een 
goed resultaat nodig. Je blijft immers 
altijd afhankelijk van de spelers. Maar 
bij het Nederlands elftal is Ronald 
Koeman er wel in geslaagd om er in 
korte tijd één geheel van te maken. 
Bovendien wordt er leuk voetbal 
gespeeld”, vindt Van den Brom, die 
tot slot als bestuurslid van de vak- 
en belangenvereniging Coaches 
Betaald Voetbal zeer content is met 
de benoeming van Ronald Koeman 
tot voorzitter van de CBV. “Dat is 
mooi, want Ronald is internationaal 
een boegbeeld. En als je kijkt naar de 
namen die in het verleden voorzitter 
zijn geweest, dan past hij in dat rijtje 
met grote mensen.”
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Connecting logistics with business,
is all about having the bigger picture
Het grotere geheel
Als logistiek ketenregisseur 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.

Meer weten? Neem dan contact op met onze afdeling sales,
tel. 077 - 327 55 55, stuur een e-mail naar
info@seaconlogistics.com of kijk op www.seaconlogistics.com

Value through know-how

Seacon Logistics company/seacon-logistics Seacon Logistics
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Ik ben opgegroeid in de tijd dat Nederland mee ging doen met de wereldtop. 

Onder impuls van de visionairs Rinus Michels en Johan Cruijff werd destijds 

een nieuwe spectaculaire manier van voetballen ontwikkeld dat ‘Totaalvoetbal’ 

werd genoemd. Wiel Coerver, een andere visionair, ontwikkelde zijn 

eigen methodiek om deze spelers te ontwikkelen. Zijn visie kreeg overal 

op de wereld veel navolging.

Totaalvoetbal is tegenwoordig de norm op het hoogste niveau. 

Deze manier van spelen vereist technische allround-spelers, die op 

meerdere posities kunnen spelen. Weten onze (jeugd)trainers wat 

Totaalvoetbal is? Hebben we de spelers die mee kunnen doen? 

En hoe leiden we deze spelers op? 

Dutch Masters 
en Totaalvoetbal  

Pieter Huistra: 

21

Topvoetbal is veelal Totaalvoetbal 
geworden. Het vereist spelers met hoge 
kwaliteit, die zich op meerdere posities 
in het veld goed kunnen redden. Onze 
eigen Dutch Masters benoemen in hun 
visies hoe aspecten van voetbal in hun 
ogen getraind zouden moeten worden. 
Belang-rijke kennis die we al jarenlang in 
bezit hebben en die tegenwoordig 
relevanter is dan ooit. Kennis die we 

tegenwoordig nog goed kunnen gebruiken 
in het ontwikkelen van spelers en in het 
ontwikkelen van onszelf. 

De verschillende Dutch Masters 
benoemen in hun visies hoe alle aspecten 
van voetbal in hun ogen getraind zouden 
moeten worden. In relatie tot de raak-
vlakken tussen de visies van de Dutch 
Masters en de eisen waaraan topspelers 

tegenwoordig moeten voldoen op 
technisch, tactisch, conditioneel of 
mentaal gebied is het van het grootste 
belang om de spelers zo effectief 
mogelijk te trainen om alle leeraspecten 
zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Kortom het trainen van alle aspecten 
in de dimensies van het voetbalspel. 
Ik noem dit ‘360 graden-training’. 360 
graden trainen door te voetballen.
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Wat de speler moet leren in relatie tot de 
wedstrijd 
• Een allround voetballer worden. In korte tijd zijn /
 haar talent maximaal ontwikkelen op technisch, tactisch, 
 conditioneel en mentaal gebied.
• De speler moet in de trainingen veel in wedstrijdechte 
 situaties komen. Hij moet oplossingen hebben in 1 
 tegen 1, 2 tegen 1, 2 tegen 2, 3 tegen 2 situaties en die in 
 de wedstrijd-situatie (11 tegen 11) herkennen en toe 
 kunnen passen. Geef ook aandacht aan de spelers 
 zonder bal. 
• Laat de speler op verschillende posities trainen en  
 spelen. Een speler die de ruimte om hem heen beheerst, is  
 een betere speler en geschikt voor Totaalvoetbal. 
• Op iedere positie weten wat zijn functie is in het 
 tactische concept.
• Aanval en verdediging zijn continu met elkaar verbonden. 
 Ook verdedigen vereist een goede technische en tactische 
 uitvoering. Tackle, sliding, block, kopduel, agility.
• Iedere speler heeft specifieke individuele training nodig 
 om sterke en zwakkere punten extra te trainen op   
 technisch, tactisch, conditioneel en mentaal gebied.
• Ontwikkelen van een voetbal-mindset. Alle aspecten zijn 
 met elkaar verbonden.

Coerver
Technische vaardigheid:
• Domineren van het 1 tegen 1-duel  
 verdedigend/aanvallend. Tegenstander 
 zowel links als rechts kunnen passeren 
 om overtal te creëren. 
• Ruimte voor creativiteit. Individuele 
 kwaliteit in dienst van het team. 
• Inslijpen van technische 
 vaardigheden in de training. 
 Controleren/afschermen van de bal in 
 kleine ruimtes. Onder druk, 
 wegdraaien en geven van key-pass.

   

Verheijen
Conditietraining is 
voetbaltraining:
• Periodiseren/plannen, maak 
 een goede afstemming in en tussen 
 trainingen. 
• Verhogen van de capaciteit 
 (90 minuten snel herstellen tussen 
 de voetbal-acties) en het vergroten van
 de explosiviteit (snellere sprints, 
 hogere sprongen).
 • Voorkomen van overbelasting en 
 blessures door goede arbeid/rust-
 verhouding. Spelers moeten fris en fit 
 zijn voor beste voetbalprestaties in 
 training en wedstrijd.

Cruijff
Creatief en attractief 
voetballen om te winnen: 
• Spelers spelen vanuit een positie 
 met hoge mate van flexibiliteit. 
• Neem initiatief in balbezit en 
 balverlies.
• Passing, diepte voor breedte. 
 Linie overslaan. 
• Vrije man zien te creëren op het 
 middenveld. Door inschuiven 
 verdediger en eventueel inzakken 
 aanvaller. 
• De speler zonder bal neemt 
 initiatief. Verdedigen start bij de 
 aanvallers. Aanvallen begint bij 
 de verdedigers.
• Pressing op de helft van de 
 tegenstander. Verdedigers zijn vaak 
 de minste voetballers en de afstand 
 naar de goal klein bij balverovering.

• Initiatief in balbezit is de basis om 
 de wedstrijd te bepalen.
• De speler zonder bal moet weten 
 in welke ruimtes hij moet bewegen 
 ten opzichte van tegenstander en 
 medespeler om overtallen te creëren 
 die leiden tot een gevaarlijke aanval.
• De speler moet de bal kunnen 
 controleren in kleine ruimtes onder  
 druk van de tegenstander en een goede
 pass kunnen geven op medespelers. 
• De speler moet weten wat zijn taken 
 en functies zijn in relatie tot het team in 
 balbezit, balverlies, balbezit tegen-
 stander en balverovering. Hij/zij moet
 dit 90 minuten goed uit kunnen voeren.
• Een speler die een tegenstander uit 
 kan spelen creëert een overtalsituatie
• De spelers moeten samen aanvallen 
 en verdedigen volgens het tactische 
 concept in relatie tot de tegenstander. 
• De spelers kunnen op meerdere 
 posities en in verschillende formaties 
 spelen om de tegenstander te verrassen. 
• De spelers moeten in staat zijn om 
 hun voetbaltaken 90 minuten goed uit 
 te voeren in de wedstrijd en snel hersteld 
 zijn voor alle volgende wedstrijden.
• De speler is fris, fit. Hij is hersteld van 
 voorgaande belasting. Zijn belastbaar-
 heid is voldoende voor volgende 
 training/wedstrijd-prikkel.
• Er is sprake van een duidelijke voet-
 baltaal. De spelers en trainers weten
 waar het over gaat. De benoeming van
 voetbaltaken en -handelingen zorgt 
 voor duidelijkheid in communicatie, 
 verbaal en non-verbaal.  

Michels
Teambuildingsproces: 
• Teamtactisch en psychologisch 
 proces.
• Tactisch concept is de basis. 
 Van daaruit ontwikkelen van speelwijze
 en trainingsvormen.         
• Duidelijke teamfuncties/rollen per 
 positie. Spelers wisselen van positie 
 en kunnen op iedere positie spelen, 
 Totaalvoetbal.
• Spelers weten wat ze per positie 
 moeten doen in balbezit, balverlies, 
 balbezit tegenstander en 
 balverovering.

Raakvlakken 
tussen de visies 
van de Masters

Training: Ontwikkelen 
van speler en team

De taak van de trainer
• Maak een goede trainingsplanning zodat de spelers fit 
 en fris zijn voor de volgende training/wedstrijd. Na een 
 zware conditietraining heeft het lichaam tijd nodig om te 
 herstellen. Een tactische of technische training zal 
 effectiever zijn als de speler uitgerust en geconcentreerd is.
• Maak de training zo effectief mogelijk door de 
 technische, tactische, conditionele en mentale aspecten 
 tegelijk te trainen.
• Het is mogelijk om de tactische, technische, mentale of 
 conditionele aspecten geïsoleerd te trainen om een 
 bepaald aspect specifiek uit te lichten en te verbeteren.
• Herhaal de oefeningen om de aspecten in te slijpen. 
 Door hierbij het overload-principe te gebruiken kan een 
 positief trainingseffect worden bereikt.
• Ontwerp de trainingsvormen met het tactische concept 
 als uitgangspunt. 
• Evalueer de trainingsvormen. Pas de trainingsvormen 
 indien mogelijk aan om de effectiviteit te verhogen. 
• Durf de trainingsintensiteit en -omvang te verzwaren. 
 Verleg de grenzen van team en speler. 
 Controleer door te testen.
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WAAROM :

Het artikel van Pieter Huistra over Dutch 
Masters en Totaalvoetbal is door hem 
geschreven in het kader van zijn ‘na- en 
bijscholing voor KNVB-licentiepunten’, 
zoals Coaches Betaald Voetbal 
dat stimuleert en promoot en zoals 
CoachinSports* dat uitvoert. Bijscholen 
en studiepunten halen kun je ook heel 
goed als je in het buitenland werkt. Zoals 
Pieter Huistra dat momenteel doet. Hij 
is alweer ruim een jaar in Oezbekistan, 
waar hij met zijn club Pakhtakor FC jaagt 
op de landstitel. Naar Zeist reizen voor 
bijscholing zit er voor Huistra niet in; veel 
te kostbaar en tijdrovend. Maar dat hoeft 
ook niet: er zijn hele goede alternatieven 
om je licentiepunten te halen.
CoachinSports heeft zo’n alternatief: 
er is een maatwerk-programma dat 
precies gericht is op de persoonlijke 
ontwikkeling, ruimte geeft door eigen 
planning en timing. On the spot! En het 
levert 6 studiepunten op!

Pieter Huistra: 
“CoachinSports heeft het 
ideale programma om 
mezelf te ontwikkelen en 
licentiepunten te verdienen”    

Al is het een eind weg: in deze 
Oezbekistaanse voetbalsetting kan 
Huistra zichzelf continu verbeteren 
als trainer/coach. Dat kan op allerlei 
onderwerpen. Techniek? Tactiek?  
Fysiologie? Psychologie? Als trainer, 
coach of als manager? Huistra koos 
voor management. Hij had een idee in 
zijn hoofd, een visie. Een nieuwe visie 
op vernieuwingen in trainingen: Totaal 
Training. Huistra kiest ervoor om, in het 
model dat CoachinSports biedt, zich 
te focussen op het managen van deze 
nieuwe visie. Want hoe doe je dat?                                                                 

Ton Biessels, CoachinSports:  
“Een visie hebben is op 
zich niet zo bijzonder. Velen 
hebben een visie, zelfs hele 
goede. Maar daar blijft het 
vaak bij. Concreet maken en 
daadwerkelijk uitvoeren van 
de visie, in de trainingen, tot 
in de puntjes, dát is de kunst 
die een trainer/coach moet 
gaan beheersen: dat is puur 
managen. Je eigen route 
kiezen, een missie formuleren 
en niet verwachten dat je dat 
alleen kan”

PlaTO en Maatwerk in 
Oezbekistan
Huistra gebruikt zijn netwerk: via 
Coaches Betaald Voetbal hoort hij van 
de mogelijkheid om licentiepunten 
‘gewoon’ in Oezbekistan te halen. Dat 
zou een mooie oplossing zijn. Nog 
mooier is dat hij zijn ontwikkelpunten 
zelf gaat zoeken en vinden. Er is geen 
cursus met één opgelegd programma 
voor iedereen hetzelfde. Er is maatwerk! 
En bovendien: je voert dat uit waar je ook 
bent. Er is PlaTO, zoals CoachinSports 
dat noemt: Plaats en Tijd Ongebonden. 

Pieter Huistra: “Ik kan mijn 
eigen actuele onderwerpen 
kiezen en de cursus-
momenten zelf bepalen, 
zodat ze goed te combineren 
zijn met mijn werkzaamheden 
in Oezbekistan” 

Dutch Masters 4.0
Huistra vraagt CoachinSports om mee 
te denken. Dat leidt tot een analyse van 
wat er moet gebeuren en al heel snel 
tot een (eigen) plan van aanpak. Een 

plan om zijn visie op voetbaltrainingen 
verder uit te bouwen en vorm te geven: 
gebaseerd op de enorme hoeveelheid 
kennis en skills die er zijn. Gebaseerd 
op Totaalvoetbal: een oude term - van 
Michels en Cruijff - die nog springlevend 
is! Alive and kicking zelfs! Aangevuld 
door andere Masters, - in combinatie 
met Coerver en Verheijen - met hele 
specifieke en verfijnde kennis en skills. 

Transfer   
Eén van de onderdelen van zo’n 
zelf-ontwikkelprogramma van 
CoachinSports is de ‘transfer’. Dat is 
in feite de reden dat hier nu een artikel 
ligt van Pieter Huistra! Een mooie 
overdracht van kennis, in een artikel, 
in een voetbalmagazine, van de CBV, 
tot in de praktijk van trainingen en 
wedstrijden. Transfer door Huistra, van 
visie naar veld. Dank Pieter! 

• CoachinSports is een jong bedrijf
  op het terrein van zelfontwikkeling 
  voor trainers/coaches in de sport. 
• Is een geaccrediteerd bedrijf voor 
  KNVB-licentieprogramma’s. 
• Heeft een totaal andere aanpak 
  dan de ‘met zijn allen in een cursus 
  en iemand er vóór’. 
• Heeft een heel eigen(wijze) visie op
  coach’ ontwikkelprocessen. 
• Denkt eerst goed na: gaat dan aan
  de slag.
• Bouwt door op 4 pijlers: zelfinzicht,
  maatwerk, zelfsturing en transfer.
• Werkt met 7 leerstrategieën.
• Tom Biessels en Ton Biessels zijn 
  CoachinSports.
• Is te vinden op 
  www.coachinsports.nl

Na- en bijscholing in het buitenland: hoe doe je dat?
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‘We willen graag 
richting de 
Europese top’  

Hoe bevalt het in Trondheim (Noorwegen)?
Noorwegen is een erg mooi land en Trondheim bevalt 
mij prima. Het is een echte studentenstad en de muziek 
speelt er een grote rol. Het is een relatief kleine stad, 
maar je hebt er alles wat nodig is. 

Hoe gaat het op sportief gebied met 
Rosenborg BK?
Prima, de gestelde doelen zijn gehaald: wij hebben ons 
geplaatst voor de poulefase van de Europa League en 
daarnaast hebben wij de landstitel en de beker gepakt. 
Begin december, drie weken na het veroveren van de landstitel, 
wonnen wij in Oslo de bekerfinale met 4-1 van Strømsgodset IF.

Hoe is het gesteld met de faciliteiten 
in Trondheim?
De faciliteiten zijn zoals je van een topclub mag verwachten, 
het ontbreekt ons aan niets. Rosenborg speelt als één van 
de weinige Noorse clubs op natuurgras. Het hoofdveld en 
de twee trainingsvelden liggen er uitstekend bij. 

Is het niveau van de Noorse competitie te 
vergelijken met de Nederlandse competitie?  
Rosenborg speelt in het 1-4-3-3 systeem, zoals we het in 
Nederland ook graag zien, en we spelen om het publiek te 
vermaken. Dat zijn dezelfde principes als de clubs in 
Nederland ook graag hanteren: zeer aanvallend, creatief en 
initiatiefrijk. De drie Noorse topteams - Rosenborg, Molde en 
Brann Bergen - zouden in Nederland tegen de top aanzitten. 

Wie zijn de topspelers in Noorwegen? 
Bij Rosenborg speelt onder meer de Deense international 
Nicklas Bendtner. Dat is voor ons een uitstekende spits. 
Wij hebben naast vier Noorse internationals nog internationals 
uit verschillende landen. De meeste nationale team 
spelers van Noorwegen spelen in het buitenland, zoals 
Jonas Svensson, Frederik Midtsjo en Bjorn Johnsen (AZ). 
Voormalig AZ-speler Markus Henriksen speelt inmiddels bij 
Hull City en Ole Selnaes speelt bij Saint Etienne, maar komt 
van Rosenborg. Verder zijn er aankomende talenten zoals 
Rosenborg-linksback Birger Meling (international). 
En Erling Brant Haland is nu spits van Molde, maar gaat 
komend seizoen naar Red Bull Salzburg. Daar wordt veel 
van verwacht. 

Hoe verloopt de communicatie met de spelers?
De A-selectie bestaat uit 26 man, waarvan negen buiten-
landers uit verschillende landen. De voertaal is Engels, 
dat is voor alle spelers en stafleden geen enkel probleem. 
Daarnaast is de Noorse taal niet moeilijk om snel onder 
de knie te krijgen. 

Wat is de kwaliteit van de trainers in Noorwegen?
Moeilijk om daar nu al over te oordelen. Het nationale team 
wordt getraind door de Zweed Lars Lagerbäck en er is een 
aantal bekende Noorse coaches actief in de hoogste liga, 
zoals Ole Gunnar Solskjaer (Molde) en Kjetil Rekdal 
(IK Start). Prima coaches dus.

Rini Coolen: 
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Met welke mensen ga je buiten het 
voetbal veel om?
Uiteraard bouw je snel contacten op in een nieuwe omgeving, 
de mensen in Trondheim zijn aardig en behulpzaam. We zijn 
bij Rosenborg actief met drie Nederlanders: Gert Heerkes 
en Gerhard Wermink werken binnen de academie, we zien 
elkaar elke dag op de club en natuurlijk daarbuiten. 

Is de inbreng van buitenlandse 
coaches in Noorwegen groot?
De meeste clubs hebben een Noorse coach en volgens mij 
zijn er drie buitenlandse trainers actief in de Noorse hoogste 
afdeling. Dus die inbreng is getalsmatig niet zo heel groot. 

Wat is jouw doel met Rosenborg BK?
Ik ben naar Noorwegen gekomen om de academie naar 
een hoger plan te tillen, want daarmee willen we graag 
richting de Europese top. We willen graag goede 
spelers gaan opleiden, Noorse spelers en de focus ligt 
op lokale spelers. Nu ben ik ook actief als hoofdtrainer 
en op dat vlak hebben we doelstellingen als plaatsing 
voor de poulefase van de Europa League, het winnen 
van de landstitel en het winnen van de beker. Doelstellingen 
die we dit seizoen hebben gehaald. Daarnaast willen we 
aantrekkelijk, aanvallend voetbal spelen en dat kan nog 
wel wat beter. 

Wanneer keert Rini Coolen terug 
naar Nederland?
Mijn ervaring is dat het lastig plannen is in de voetballerij. 
Ik heb bij Rosenborg nog minimaal twee jaar te gaan en 
ik heb het uitstekend naar mijn zin. Voorlopig ben ik dus 
nog wel even in Trondheim en we moeten nog verder 
afstemmen in welke functie dat zal zijn: directeur van de 
academie of hoofdtrainer, de functies die ik nu combineer. 
Daarna zien we wel weer verder. 
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Hoe bevalt het in Lubin (Polen)?
Het bevalt over het algemeen goed. Natuurlijk zijn er 
dingen die goed zijn en die minder zijn. Moeilijk is nog 
steeds het eten. Dat is toch anders dan ik gewend ben. 
Gelukkig is er sinds kort een nieuw bedrijf dat hier het eten 
verzorgt en het is nu zeker beter geworden. Verder viel 
het weer in eerste instantie erg mee, maar de afgelopen 
weken is het toch een stuk kouder dan in Nederland. 

Hoe gaat het op sportief gebied met 
Zagłębie Lubin?
Ik ben in juli van dit jaar in Lubin begonnen als ‘head of 
coaches’ van de academie. Dus van het U7-team tot en 
met het tweede elftal. Sportief gezien gaat het erg goed 
met de academie. Deze opleiding is in Polen, samen met 
die van Lech Poznan en Pogon Szczecin, toonaangevend. 
U21 staat net als U18 tweede in de competitie. En U5, 
U16 en U17 hebben hun reeks wedstrijd in het najaar 
gewonnen. Nadeel is dat deze ploegen allemaal regionaal 
spelen. Het U18-team speelt dit seizoen voor het eerst 
landelijk. U21 speelt op het vierde niveau. De lichting met 
geboortejaar 2002/2003 is erg goed. Dit U17-team won in 
Nederland in twee dagen twee keer van Ajax en speelde 
onlangs gelijk tegen Bayer 04 Leverkusen! Met het eerste 
elftal gaat het minder. Daarom ben ik eind oktober in de rol 
van interim-hoofdtrainer terecht gekomen. Waarschijnlijk 
zijn de verwachtingen ook te hoog. Het budget van de 

club is het derde hoogste, maar het spelersbudget is rond 
de middenmoot. Toch is de doelstelling om bij de eerste 
acht te komen. Dan speel je om het kampioenschap.

Hoe is het gesteld met de faciliteiten in Lubin?
We hebben hier de beste faciliteiten van Polen. Ik denk dat 
het top is voor Oost-Europa. Er zijn vijf grasvelden en twee 
kunstgrasvelden. Twee grasvelden zijn niet verlicht, maar 
de rest is wel verplicht. Ze zijn nu bezig met een indoorhal. 
Het waren ook deze plannen en het toekomstverhaal wat 
mij hebben overgehaald om hier aan de slag te gaan.

Is het niveau van de Poolse competitie te 
vergelijken met de Nederlandse competitie?  
Nee, eigenlijk niet. Het spel is hier behoorlijk fysiek. 
Technisch en tactisch is het zeker minder dan in de 
eredivisie. Maar Lech Poznan speelde vorig seizoen in de 
voorronde van de Europa League tegen FC Utrecht en was 
toen gelijkwaardig aan Utrecht. 

Wie zijn de topspelers in Polen? 
De topspelers spelen in het buitenland. Robert 
Lewandowski natuurlijk bij Bayern München. Bij het 
Italiaanse Genoa speelt een speler die afkomst is van 
Lubin: Krzysztof Piątek. En de Pool Piotr Zielinski speelt 
bij Napoli. Hij heeft eveneens een verleden bij onze club. 
In de Extraklassa, het hoogste niveau in Polen, zijn de 
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‘We hebben hier 
de beste faciliteiten 

van Polen’

Ben van Dael: 

Spanjaard Carlitos van Legia Warschau en de Slowaak 
Lukáš Haraslín van Lechia Gdansk de topspelers.

Hoe verloopt de communicatie 
met de spelers?
Ik heb een tolk, Witek Lis. Hij heeft in Nederland 
gewoond en gewerkt en hij heeft bij Wisla Krakow met 
Stan Valckx en Robert Maaskant gewerkt. Deze tolk had 
ik bij de academie en het was voor mij een voorwaarde 
om hem ook te hebben bij het eerste elftal. Verder 
spreekt een aantal spelers gewoon Engels en sommigen 
spreken ook Duits. Bij de selectie zitten meerdere 
spelers die uit het buitenland komen, onder andere uit 
Slowakije, Slovenië en Montenegro. Maar er zijn ook 
spelers bij die in het buitenland hebben gespeeld, 
in onder meer Spanje en Duitsland.

Wat is de kwaliteit van de trainers in Polen?
De jeugdtrainers zijn van mindere kwaliteit dan in 
Nederland. Ze weten bijvoorbeeld nauwelijks iets van 
periodiseren. Ook didactisch is het matig. Wat voor ons 
vanzelfsprekend is, is hier niet vanzelfsprekend. 
Het is voor mij daardoor vooral veel praten, praten 
en nog eens praten. Spelers bevragen komt niet of 
nauwelijks voor. 

Met welke mensen 
ga je buiten het voetbal veel om?
Met de keeperstrainers, met de tolk of met een fysieke 
coach. Maar sommigen hebben ook hun gezin.

Is de inbreng van buitenlandse coaches 
in Polen groot?
Bij de academie zijn het tot nu toe allemaal Polen. Afspraak is 
wel dat we hierin ook door gaan selecteren. In de Extraklassa 
zijn verschillende buitenlandse trainers werkzaam: twee 
Duitsers, één Portugees, één Spanjaard, één Litouwer en ik 
als Nederlander. En dat op zestien teams…

Wat is jouw doel met Zagłębie Lubin?
Mijn doel was om de academie verder te ontwikkelen. Daar 
zijn nog steeds de plannen voor. We willen de volgende 
stap zetten en starten met een talentengroep en individuele 
begeleiding op allerlei gebieden. Ook willen we gaan 
spelen met jongere jongens in oudere leeftijdsgroepen. 
Want als je het U17-team ziet, dan kan die ploeg met de 
internationale top mee. Helaas speelt het team echter 
regionaal, dus maar enkele goede wedstrijden in een 
seizoen. De buitenlandse ploegen spelen daarentegen 
wekelijks op een goed niveau, dus we zijn ook 
genoodzaakt om jongere jongens door te schuiven.

Wanneer keert 
Ben van Dael 

terug naar 
Nederland?

Goede vraag…!?



‘Je komt in het leven 
alleen vooruit als je van 
tijd tot tijd bereid bent 

om stil te staan’

Ronnie Couwenberg: 

Zelfreflectie 
Waarschijnlijk ben je als trainer/coach 
voortdurend bezig om spelers beter te 
maken en bezig met het beïnvloeden 
van teamprocessen om als collectief 
optimaal te presteren. Maar als je voort-
durend het beste uit jouw spelers wilt 
halen, dan moet je zelf ook meegroeien. 
Presteren kent namelijk geen stilstand. 
Iets wordt sterker of zwakker, wat 
overigens ook geldt voor onze persoon-
lijke ontwikkeling. Pas jij zelfreflectie toe? 
Hoe? Wanneer? Wat brengt het jou?
 
Schakelen tussen doen en zijn 
Iets wat voor mij een echte eye-opener 
is geweest, is om te leren schakelen 
tussen doen en zijn. Wat bedoel ik hier-
mee? Vaak zijn we voortdurend bezig 
met doe-activiteiten, zoals: plannen, 
communiceren, het ontwikkelen van 
visie en het implementeren hiervan 
met maar één doel: het verbeteren van 
resultaten, want daar draait het in de 
prestatiesport om. Toch heb ik ontdekt 
dat alleen ‘doen’ of ‘nog meer doen’ 
niet altijd de oplossing is om beter te 
presteren. Soms werkt het beter om 
even ‘niet te doen’ en gewoon bewust 
te zijn van het hier-en-nu. 

Het is tegenstrijdig wat ik zeg. Want 
hoe kan zowel ‘doen’ als ‘niet-doen’ 
een positieve bijdrage leveren aan jouw 
prestaties? Welkom bij de paradox.
 
Het leven is paradoxaal 
Situaties kunnen meerdere waarheden 
in zich dragen. Ik begreep hier vroeger 
helemaal niets van en dat frustreerde 
me. Later in mijn leven begon ik in te 
zien dat het leven paradoxaal is. Een 
paradox draagt een tegenstelling in 
zich mee, waar op de één of andere 
manier toch een vorm van logica in 
zit. Zo weten we allemaal dat wanneer 
je een uitdagend doel wilt realiseren, 
je gefocust moet zijn en de nodige 
arbeid moet verzetten. Maar zodra we 
vastlopen in het proces om ons doel 
te bereiken, is het verzetten van meer 
arbeid niet altijd de beste keuze. Soms 
komen de beste oplossingen namelijk 
naar je toe wanneer je het proces even 
met rust laat. In dit geval is minder dus 
meer. Einstein zei hierover: ‘Ik denk 99 
keer en vind niets. Ik stop met denken, 
zwem in een oceaan van stilte en de 
ideeën komen vanzelf naar me toe.’ 
Paradoxen dagen ons uit om anders 

naar een situatie te kijken, waardoor 
nieuwe inzichten ontstaan. In deze drie 
paradoxen zit een diepe waarheid: 

•  Je komt in het leven alleen vooruit 
 als je van tijd tot tijd bereid bent om 
 stil te staan. 
•  Alleen als jij jezelf accepteert zoals 
 je bent, ben je in staat om te 
 veranderen. 
•  Om echt iets los te kunnen laten, 
 moeten we het eerst even 
 vastpakken. 

Welke paradox is op jou van toepassing? 
Mag jij bepaalde zaken loslaten? Push 
je af toe te hard en mag je wel wat 
milder voor jezelf zijn? Door zaken van-
uit een ander perspectief te benaderen, 
ontstaat vaak nieuwe inspiratie.
 
Innerlijke rust 
Het effect van regelmatig schakelen 
van doen naar zijn is dat je je innerlijk 
rustig gaat voelen. Hierdoor functioneer 
je beter, heb je meer energie en ben je 
creatiever. Innerlijke rust is iets 
natuurlijks. Als je bewust met je aan-
dacht in het ‘hier-en-nu’ aanwezig bent, 
ga jij je vanbinnen rustig voelen. 
Dit geeft je leven kwaliteit en diepgang. 
Het jaar loopt ten einde. Een mooi 
moment voor zelfreflectie en om stil te 
staan bij jouw persoonlijke ontwikkeling. 
Ik wens je een fantastisch 2019 toe en 
vergeet vooral niet regelmatig even te 
schakelen tussen doen en zijn. 

Ronnie Couwenberg 
www.ronniecouwenberg.nl 

Hoe was 2018 in sportief opzicht voor jou? Ja, ik weet 

het. Voetbal draait om winnen, maar als we winnen en 

verliezen even loslaten en je evalueert jouw jaar gewoon 

vanuit een ander perspectief. Wat voor jaar ligt er dan 

achter jou? Wat waren je hoogte- en dieptepunten? 

Heb jij jezelf persoonlijk ontwikkeld of zijn er dingen 

die jij in 2019 anders wilt doen?
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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 voortge-
zet 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, 
BMX, 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


