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“Wat heb je nou aan geschiedenis? Ik vind het maar een raar vak. 

Het gaat over landen die vaak niet meer bestaan en mensen die 

dood zijn.” Dat zei mijn praatgrage dochter een dag na de algemene 

ledenvergadering (ALV) van de CBV. Bij die ALV waren 200 leden 

aanwezig. Zij zagen hoe Rinus Michels en Johan Cruijff door CBV-

voorzitter en bondscoach Ronald Koeman werden geëerd met een 

applaus van 14 seconden. Een kippenvelmoment.
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Een mooi en zeer terecht eerbetoon. 
Michels werd verkozen tot beste coach 
aller tijden, mede omdat hij met Oranje 
in 1988 het EK won. Dat had met zijn 
charisma, zijn mensenkennis en zijn 
tactisch inzicht te maken. Dankzij die 
skills en zijn inzicht vond hij het 
‘totaalvoetbal’ uit, dat Nederland in 1974 
wereldwijd op de kaart zette. “Wij plukken 
anno 2019 nog steeds de vruchten van 
de voetbalfilosofie van Rinus Michels”, 
zei Ronald Koeman terecht tijdens de 
ALV. Michels leerde ons dat goede 
voetballers alleen het verschil niet 
maken. Dat je beter een doorzetter 
kunt zijn dan een talent. Dat je voetballers 
moet sturen, binnen en buiten het veld. 
En hij leerde ons wat er kan gebeuren 
als je een gemeenschappelijke vijand 
aanvaart.  

Vanwege al zijn lessen eerde Koeman 
ook Johan Cruijff, volgens velen de 
beste voetballer die ons land heeft 
voortgebracht. “Een bron van inspiratie”, 
aldus Koeman, die als speler van 
Barcelona Cruijff als trainer had. Cruijff 
sprak ‘Cruijffiaans’, wat ons dwong om 
na te denken. Hij sprak over voetbal-
strategieën alsof voetbal de simpelste 
zaak van de wereld is. En hij had voor 
alles een oplossing. Niet iedereen zag 
in zijn opvattingen een werkbare 
methodiek, maar wie er langer over 
nadacht, moest vaak tot de conclusie 
komen dat Cruijff het toch bij het rechte 
eind had. Na zijn dood verschenen tal 
van biografieën over de fluwelen 

voetballer van weleer. De meeste 
boeken heb ik gelezen. En bijna altijd 
moest ik vervolgens instemmend 
knikken. Omdat ik ook inzag dat hij 
toch wel heel vaak gelijk had. 
We hebben veel van Michels en Cruijff 
geleerd, zoals ik de afgelopen jaren ook 
veel heb geleerd van Gerard Marsman. 
De scheidend CBV-directeur werd op 
de ALV benoemd tot vijfde CBV-
ambassadeur; Leo Beenhakker, 
Guus Hiddink, Jan Reker en Han Berger 
gingen hem voor. 

Op 1 april 2019 is hij, na twaalf jaar 
trouwe dienst, gestopt. En ik heb de eer 
om in zijn voetsporen te treden. In de 
afgelopen jaren heb ik Gerard leren 
kennen als een man die zich altijd met 
hart en ziel inzette voor onze vereniging en 
hierbij de belangen van de Nederlandse 
trainers/coaches op uitstekende wijze 
behartigde. Daarnaast heeft Gerard 
onze vakvereniging verder ontwikkeld.  
Hij werd zowel intern als extern het 
gezicht van de CBV.
Rinus Michels en Johan Cruijff zijn 
geschiedenis. Gerard Marsman is dat, 
nu hij gepensioneerd is, ook. En dus gaf 
ik mijn dochter het volgende antwoord: 
“De geschiedenis leert ons lessen voor 
onze toekomst. Een wijs man zei eens: 
het heden is de totaalsom van de 
geschiedenis.” In haar ogen zag ik 
dat ze nadacht. Even was ze stil.

Mario Captein
Directeur CBV

Foto: Michos Koolen Photography



De laatste loodjes wegen het 
zwaarst, zeggen ze wel eens. 
Voor mij persoonlijk zijn dit  

altijd bijzondere weken. De weken waarin 
alle beslissingen vallen. Wie wordt er 
kampioen? Wie wint de bekerfinale? 
Wie gaat er met de Europese tickets 
aan de haal? En welke clubs degraderen/ 
promoveren er via de play-offs? Het 
hele jaar strijd je om in de laatste weken 
van het jaar te pieken. Zelf heb ik al 
redelijk wat ervaring met de strijd in de 
play-offs. Als speler heb ik drie keer in 
de play-offs voor promotie gespeeld. In het 
seizoen 1997-1998 ben ik met Cambuur 
via de play-offs gepromoveerd. En als 
hoofdtrainer ben ik met Montfoort twee 
keer achter elkaar gepromoveerd via 
de play-offs. Dat was onvergetelijk! De 
meest recente ervaringen wil ik graag 
met jullie delen.

Mijn mooiste herinnering aan het ‘toetje 
van het seizoen’ is de promotie met 
Excelsior in het seizoen 2013-2014. 
In januari 2014 had ik het roer als 
hoofdcoach overgenomen van Jon 
Dahl Tomasson, met als doelstelling: 
het behalen van de play-offs. We klommen 
op richting de derde plaats van de 
(destijds) Jupiler League, die recht 
gaf op deelname aan de play-offs om 
promotie. FC Den Bosch werd allereerst in 
een tweeluik aan de zegekar gebonden. 
In de finale van de play-offs was 
eredivisionist RKC Waalwijk de 

tegenstander. Na een 2-0 overwinning 
in eigen huis, maakten wij het in 
Waalwijk af met een gelijkspel. 
Promotie naar de eredivisie was een 
feit. Het was feest in Kralingen. 

Mijn andere twee ervaringen als 
hoofdtrainer zijn minder gelukkig. 
Bij NAC Breda verloor ik in het seizoen 
2015-2016 de finale tegen onze 
streekgenoot Willem II. De derby tussen 
de twee streekgenoten als finale van 
de play-offs. In het eigen kolkende Rat 
Verlegh Stadion wonnen we met 2-1. 
Het vertrouwen in de ploeg was groot. 
De supporters lieten voor de wedstrijd 
tegen Willem II nog eens zien dat ze 
ons met zijn allen steunden. Iedereen 
die niet mee kon naar Tilburg, kon de 
wedstrijd in het eigen Rat Verlegh 
Stadion volgen via grote schermen. 
Maar in Tilburg verloren we met 3-1. 
Eén doelpunt te weinig voor promotie 
en de kers op de spreekwoordelijke 
taart van het seizoen. Een grote kans 
vlak voor tijd werd door ons niet benut. 
Eén goal die werkelijk zoveel verschil 
kan maken.

Als assistent-trainer van FC Utrecht 
was ik vorig seizoen getuige van de 
finale om een Europees ticket. Als 
nummer vijf van de competitie hadden 
we een goed seizoen gedraaid. Vijfde 
eindigen betekent ook: play-offs om 
een Europees ticket. SC Heerenveen 

was de eerste tegenstander. In een 
spektakelstuk bogen wij met tien man 
een 3-0 achterstand om naar 3-3. We 
verloren alsnog met 4-3, maar wonnen 
de tweede wedstrijd met 2-1. Op naar 
de volgende ronde. Op naar Vitesse. In 
GelreDome verloren we met 3-2. In een 
kolkend Stadion Galgenwaard lukte het 
niet om de stand in ons voordeel om te 
buigen. Geen Europees voetbal, na een 
goed seizoen. Een domper.

Het is een voetbalcliché, maar de  
wedstrijden in de play-offs zijn wedstrijden 
op zich. Alles en iedereen binnen de 
club staat dan in het teken van dat 
ene doel: het succesvol afsluiten van 
de play-offs. Het kan je seizoen vaak 
maken of breken. De spanning is overal 
voelbaar en de details in de wedstrijden 
maken het verschil. De play-offs vragen 
het uiterste van spelers en coaches. Het 
brengt het beste in de supporters naar 
voren, maar ook in de spelers. Kortom: 
ik heb weer zin in het toetje van het 
seizoen, in de mooiste wedstrijden van 
het seizoen. Met FC Utrecht gaan we 
voor het bemachtigen van het Europese 
ticket! Op het moment dat dit magazine 
op de deurmat verschijnt, weten we of 
dat is gelukt en of bijvoorbeeld ‘mijn 
oude liefde’ Excelsior in de eredivisie 
is gebleven. En dan weten we dus of er 
sprake is van vreugde of verdriet. Hoe 
dan ook, een prettige zomer! 

MARINUS DIJKHUIZEN:
‘DE LAATSTE 

LOODJES WEGEN 
HET ZWAARST’ 

 

TEKST  Marinus Dijkhuizen
FOTO  Pro Shots

pagina 4

van de
bestuurstafel

pagina 5

Het voetbalseizoen is bijna ten einde, maar het ‘toetje’ 
moet nog worden geserveerd. Althans op het moment van 
schrijven van deze tekst (eind april 2019). En dat maakt ook 
dat alles op het moment van lezen weer anders kan zijn. 
Totaal anders zelfs, want dat toetje kan nogal een impact 
hebben op clubs, trainers en spelers.



MIKE VAN DER ROEST: 

 ‘VAR gaat 
niet alles 
oplossen’ 

VAR. Dat is in het seizoen 2018-2019 zonder twijfel 
het meest gebruikte woord in de vaderlandse voetbal-
journalistiek. In alle praatprogramma’s is de VAR 
onderwerp van gesprek en in bijna elk wedstrijdverslag 
komt de afkorting van Video Assistant Referee wel een 
keer voorbij. “De VAR is echt fenomenaal groot geworden”, 
stelt Mike van der Roest, die bij de FIFA nu verantwoordelijk 
is voor alles wat te maken heeft met de VAR.

TEKST  Rob Heethaar
FOTO  KNVB Media

Mike van der Roest heeft in de 
periode van 2005 tot 2009 
als scheidsrechter de leiding 

over 110 wedstrijden in het betaald 
voetbal. “Mijn droom was om te fluiten 
op een eindronde, maar dat is helaas 
niet gelukt. Ik heb er als scheidsrechter 
gewoonweg niet het maximale uitge-
haald”, beweert de Alkmaarder, die in 
2015 bij de KNVB start als medewerker 
technische staf scheidsrechterszaken. 
Van der Roest is in die functie mede-
verantwoordelijk voor onder andere de 

opleiding, begeleiding en aanstelling 
van de (assistent-)scheidsrechters in het 
betaald voetbal. “Klopt en daarnaast was 
ik vanaf het begin als VAR-projectleider 
betrokken bij de opstart en uiteindelijke 
invoering van de VAR in Nederland. Dus 
de afgelopen jaren heb ik aardig wat 
uurtjes gemaakt”, zegt de voormalig 
scheidsrechter. 
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gebruik van de VAR in het eredivisie-
seizoen 2018-2019. En internationaal 
doet de VAR eveneens haar intrede. 
Op het WK voetbal van 2018 in Rusland 
maakt de gehele wereld kennis met 
het nieuwe fenomeen in het voetbal. 
“In andere landen was men lange tijd 
terughoudend als het gaat om video-
arbitrage, maar door de invoering van 
de VAR op het afgelopen WK is alles 
wel in een stroomversnelling geraakt. In 
mijn ogen logisch, want niemand zit te 
wachten op zo’n ‘ghost goal’ zoals bij de 
wedstrijd tussen Engeland en Duitsland 
op het WK in Zuid-Afrika. Een bal wel of 
niet achter de doellijn is gewoon meet-
baar. En als je een doelpunt verdient, 
dan moet je hem ook krijgen”, beweert 
de 46-jarige Alkmaarder, die bekend is 
met de tegengeluiden. “Niet iedereen 
is enthousiast inderdaad. Sommigen 
ergeren zich aan het oponthoud. En 
anderen noemen het juist de charme 
van het voetbal, dat scheidsrechters 
fouten maken.”

Game changing moments
Mike van der Roest wuift alle argumenten 
van ‘VAR-tegenstanders’ weg met de 
stelregel dat eerlijkheid wat hem 
betreft boven alles gaat. “De VAR is in 
het leven geroepen om de sport eerlijker 
en aantrekkelijker te maken. Ik weet 
ook dat wij niet alles perfect kunnen 
waarnemen. De VAR gaat bovendien 

niet alles oplossen. De discussies op 
maandagochtend bij de koffieautomaat 
verdwijnen eveneens niet, want voetbal 
blijft altijd interpretatie.” Van der Roest 
is van mening dat het gebruik van de 
VAR absoluut van toegevoegde waarde 
is bij drie zogeheten ‘game changing 
moments’. “Doelpunten, strafschoppen 
en rode kaarten zijn van grote invloed 
op het verloop van een wedstrijd.” 
Als voorbeeld noemt Van der Roest de 
doorslaggevende handsbal van Thierry 
Henry tijdens Frankrijk - Ierland in 2009. 
“Dat soort momenten moeten wij niet 
meer willen. Voor Ierland desastreus en 
voor de scheidsrechter einde carrière. 
Allemaal te voorkomen met de VAR. 
Bovendien is aangetoond dat het publiek 
het helemaal niet erg vindt om heel even 
te wachten, als de uitkomst juist is.”

Over de handsbal van Henry bestaat 
uiteraard geen enkele twijfel, maar er 
zijn voldoende discutabele momenten 
omtrent hands op te rakelen. 
Zo valt de ‘handsbal’ van PSG-
verdediger Presnel Kimpembe tijdens 
het Champions League-duel tegen 
Manchester United misschien wel te 
betitelen als het VAR-moment van het 
jaar. “Hands is verschrikkelijk voor een 
scheidsrechter. Wanneer heeft een 
speler zijn arm langs het lichaam en 
wanneer niet? Daar komt gevoel en 
interpretatie bij kijken. Dus bij het 
opleiden van scheidsrechters en 
videoscheidsrechters is het belangrijk 
om ze op één lijn te krijgen”, stelt de 
voormalig arbiter, die benadrukt dat 
de scheidsrechter op het veld eind-
verantwoordelijk blijft. “Ga er maar aan 
staan als de VAR jou sommeert om langs 
de lijn de beelden te gaan bekijken. In 
het stadion begint 80.000 man te fluiten. 
De meeste mensen hebben op hun 
telefoontjes het fragment al teruggezien. 
En jij moet een doorslaggevend besluit 
nemen. Een zware taak.”

Hockey
Een veelgehoord idee sinds de invoering 
van de VAR in de voetbalwereld is dat de 
aanvoerder of de trainer/coach van een 
ploeg gelegenheid moet krijgen om een 
beroep te doen op de VAR, net als bij 
hockey. Bij hockey krijgt de aanvoerder 
per helft twee mogelijkheden om de 
videoscheidsrechter in te schakelen. De 
VAR beoordeelt dan de situatie en als 
de aanvrager gelijk krijgt, dan behoudt 
het team nóg een mogelijkheid om het 
hulpmiddel in te schakelen. Zodra blijkt 
dat de scheidsrechter het bij het juiste 
eind heeft, verliest het betreffende team 
de tweede mogelijkheid. In de tweede 
helft beginnen beide teams weer met 
een schone lei. “Tijdens gesprekken over 
de VAR met alle stakeholders, gaven de 
meeste coaches aan dat zij niet zitten te 
wachten op die verantwoordelijkheid. 
Zelf ben ik ook niet overtuigd van de 
noodzaak om dit idee door te voeren. 
Het is bovendien bijna onmogelijk voor 
een trainer om een situatie aan de andere 
kant van het veld beter te beoordelen 
dan de scheidsrechter. En de VAR moet 
geen tactisch middel worden.”

Volgens Mike van der Roest moeten alle 
betrokkenen vertrouwen op de arbitrage 
en is de rol van de VAR tevens een 
kwestie van wennen. “Er zijn trainers/
coaches tegen de VAR op basis van 
sentimenten. En ik heb begrip voor het 
feit dat trainers soms hun emoties de 
vrije loop laten. Dat hoort bij sport. 
Maar het gaat mij te ver als een trainer/
coach beweert dat de VAR helemaal 
niks is. Natuurlijk kan de uitvoering op 
sommige vlakken beter. Daar zijn wij 
ons van bewust. Aan de andere kant 
moeten spelers en coaches rust vinden 
in het feit dat elke scheidsrechter naar 
eer en geweten fluit, voor zichzelf én de 
twee teams.” In de wetenschap dat de 
VAR zich nog verder kan ontwikkelen, 
kijkt Van der Roest uit naar de nabije 
toekomst. “Ik hoop dat er met ingang 

FIFA
“Mijn takenpakket is eigenlijk steeds 
hetzelfde gebleven, maar de ontwikkeling 
van de VAR was natuurlijk enorm. Daar-
door is er veel energie naar het aspect 
video-arbitrage gegaan. Gelukkig met 
succes. Ik ben er supertrots op dat ik 
betrokken ben geweest bij de imple-
mentatie van de VAR in Nederland”, 
vertelt Van der Roest, die kennelijk een 
dusdanig grote rol speelt in het VAR-
verhaal dat de FIFA bij hem aanklopt. 
De wereldvoetbalbond weet de 
Nederlandse ‘VAR-baas’ zelfs te strikken 
als VAR Project Manager. “Ik heb altijd 
goede contacten met de FIFA onder-
houden en ben blij met deze prachtige 
uitdaging. Ik beschouw het ook als een 
beloning voor ons werk. Ik heb mij altijd 
vol overgave op dit megaproject gestort 
en deze mooie stap had ik zonder de 
steun van de KNVB niet kunnen maken.” 
Mike van der Roest vertrekt bij de 
KNVB duidelijk via de voordeur. Ook 
op zijn laatste werkdag in dienst van de 
Nederlandse voetbalbond toont hij vol 
trots het ARAG KNVB Replay Center in 
Zeist. Met het Replay Center is de KNVB 
wereldwijd de eerste voetbalbond met 
een control room voor video-arbitrage 
op het eigen terrein. “Dit is in juli 2018 
opgeleverd. Hier staan zes werkstations, 
waarmee er bij zes eredivisiewedstrijden 
tegelijk een videoscheidsrechter actief 
kan zijn. Achter elk werkstation zit - van 
link naar rechts - de assistent-VAR, 
de VAR en een technicus van Hawk-
Eye”, vertelt Van der Roest, die mooie 
woorden over heeft voor de KNVB. “De 
KNVB loopt graag voorop en is altijd een 
aanjager geweest als het gaat om het 
gebruik van technische hulpmiddelen in 
het voetbal. Innovatie staat bij de KNVB 
hoog op de agenda. De infrastructuur is 
hier ook gewoon goed, dus wij willen in 
Nederland graag verder.”

Gijs de Jong
De FIFA beloont de KNVB in de zomer 
van 2016 voor haar innovatieve houding 
en geeft de Nederlandse voetbalbond 
als eerste land toestemming om met de 
videoscheidsrechter te gaan testen in 
officiële wedstrijden op het hoogste 
niveau. “Dat was een belangrijk moment 
en absoluut een verdienste van de 
huidige secretaris-generaal Gijs de 
Jong, die zich daar keihard voor heeft 
ingezet”, aldus Mike van der Roest. “Wij 
zijn toen begonnen met proefdraaien bij 
een oefenwedstrijd tussen AZ en Hertha 
BSC. Vervolgens zijn wij iedereen gaan 
trainen om de technische hulpmiddelen 
op de juiste wijze toe te passen. En in 
september 2016 is er echt met de VAR 
gestart bij enkele door ons geselecteerde 
wedstrijden in het bekertoernooi.”  
De inzet van de VAR blijft het eerste jaar 
beperkt, maar een seizoen later schroeft 
de KNVB de frequentie in het beker-
toernooi omhoog. “Ik heb in die periode 
tijdens een interview gezegd dat de VAR 
in het seizoen 2018-2019 misschien al 
wel haar debuut kon maken in de ere-
divisie. Dat was niet met als insteek om 
de KNVB onder druk te zetten, maar als 
je een ambitie hebt dan moet je die in 
mijn ogen ook kunnen uitspreken.”

De ambitie van Van der Roest wordt snel 
werkelijkheid, want in het voorjaar van 
2018 komt er groen licht voor het 

“Mijn takenpakket is eigenlijk steeds hetzelfde 
gebleven, maar de ontwikkeling van de VAR was 
natuurlijk enorm. Daardoor is er veel energie 
naar het aspect video-arbitrage gegaan. 
Gelukkig met succes."

van het nieuwe seizoen al gebruik 
kan worden gemaakt van buitenspel-
camera’s en buitenspeltechnologie. 
Daarnaast is het nog een uitdaging 
om de mensen in het stadion beter te 
informeren tijdens VAR-momenten.”

VAR op alle WK’s
Aan laatstgenoemde uitdaging blijft de 
46-jarige Van der Roest werken, alleen 
niet meer onder de vlag van de KNVB. 
“Bij de KNVB heb ik eigenlijk altijd leuke 
dingen gedaan, dus ik was niet zozeer 
op zoek naar een nieuwe job. Maar de 
gelegenheid deed zich voor om bij de 
FIFA aan de slag te gaan. Toen heb ik mij 
eens achter de oren gekrabd en kwam ik 
tot de conclusie dat dit een kans is in de 
categorie once-in-a-lifetime.” In zijn rol als 
VAR Project Manager bij de FIFA deelt hij 
over de wereld zijn VAR-kennis. “Het is aan 
mij om wereldwijd voldoende mensen op 
te leiden tot instructeurs, zodat diegenen 
weer videoscheidsrechters in hun eigen 
land kunnen opleiden en begeleiden”, 
vertelt Van der Roest, die Zeist niet direct 
verruilt voor Zürich. “Nee, op alle WK’s 
wordt de VAR ingevoerd, dus ik ben 
allereerst in Polen bij het wereldkampioen-
schap voetbal voor spelers tot 20 jaar. 
Aansluitend ga ik naar het WK voor 
vrouwen in Frankrijk. En na mijn vakantie 
strijk ik neer op het kantoor in Zürich.” Hoe 
zijn leven er tegen die tijd uitziet, dat weet 
de Alkmaarder niet precies. “Ik heb er nog 
niet helemaal een beeld bij, maar ik kijk er 
enorm naar uit. Alleen die WK’s in Polen en 
Frankrijk zijn al heel gaaf.”
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Het ARAG KNVB Replay Center in Zeist.



Even lekker de lijnen uitzetten
Bilderberg is ideaal voor trainingskampen of strategische voorbereidingen van uw voetbalclub.

Het team van Bilderberg staat klaar met een ruime ervaring op het gebied van voetbalclubs en de wensen 
omtrent trainingskampen. Tot in het kleinste detail is alles geregeld om er uiteindelijk met de volle winst vandoor 
te gaan. Speciale sportmaaltijden, reserveren van perfecte omliggende voetbalvelden, draadloos en razendsnel 
internet, ruimtes voor wedstrijdvoorbereiding en zelfs bemiddeling met andere sportclubs voor oefenwedstrijden.
Uw club en Bilderberg, een winnende combinatie.

Bel met Anouk Keurentje 06 51 52 60 55 of Theo Huizinga 06 51 29 88 20.
Of kijk voor meer informatie en reservering op www.bilderberg.nl/sport

Why settle for less?

BILDERBERG

940893_001_08-May-19_16:24:21_joke
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Betalingsproblemen, gerommel met een medisch 
document en negen punten in mindering. De 49-jarige 
Jurgen Streppel (49) kan wel een boek schrijven over zijn 
periode op Cyprus, waar hij een kleine acht maanden 
actief is als hoofdtrainer van Anorthosis Famagusta. 
“Al met al een zeer hectisch avontuur, maar tegelijkertijd 
een geweldige ervaring”, zegt de Helmondse trainer.

Jurgen Streppel
beleeft hectisch

avontuur op
Cyprus

TEKST  Rob Heethaar
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Het alternatief voor Diederik Boer 
is keeper Francis Uzoho, die van 
Deportivo La Coruña wordt gehuurd. 
De Nigeriaanse doelman geldt als een 
versterking voor de ploeg van Streppel, 
maar zorgt voor een hoop onvoorziene 
problemen. “De medische kaart van de 
keeper was niet in orde. Daar werd zelfs 
de vice-president voor in de gevangenis 
gezet. En wij kregen negen punten in 
mindering. Zes punten als straf voor 
het gerommel met de papieren. En 
aangezien Uzoho stond opgesteld in de 
wedstrijd tegen Apollon, werd dat door 
ons gewonnen duel omgezet in een 
reglementaire 0-3 nederlaag”, 
vertelt Jurgen Streppel.

De puntenstraf heeft grote gevolgen, 
want daardoor moet Anorthosis Fama-
gusta zich richten op de play-offs tegen 
degradatie (onderste zes) en niet die 
voor de landstitel én daarmee Europees 
voetbal (bovenste zes). “Doodzonde”, 
stelt Streppel, die eind februari tijdens 
een persconferentie een statement 
maakt. In het bijzijn van alle spelers laat 
hij aan de buitenwereld weten dat hijzelf 
en zijn spelers al drie maanden wachten 
op salaris. “Daardoor was het wel erg 
moeilijk om elke dag op een professio-
nele wijze door te blijven gaan”, aldus de 
49-jarige oefenmeester. “Je weet vooraf 
dat je met bepaalde zaken te maken 
krijgt als je zo’n avontuur aangaat. Je 
krijgt niet zoals in Nederland netjes elke 
maand op de 25ste jouw loon gestort. 
Op Cyprus moet je er iets langer voor 
vechten.”

Voor Jurgen Streppel gaat het seizoen 
uiteindelijk als een nachtkaars uit. “Als 
nummer zeven van de competitie had-
den wij zo’n grote voorsprong op de 
ploegen onder ons, dat wij helemaal niet 
meer konden degraderen. Wij speelden 
die laatste tien wedstrijden in de 
degradatiepoule om des keizers baard.” 
Desondanks blijft Streppel in die duels 
strijdvaardig. “Als trainer en als voetballer 
wil je altijd winnen, dus wij hebben 
nog wel goede zaken gedaan voor 
de club. Ook met het oog op volgend 
seizoen, want ik heb verschillende jonge 
talentvolle Cyprioten speeltijd gegeven. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de 
18-jarige Michalis Ionnau. Hij is nu zelfs 
geselecteerd voor de nationale ploeg 
van Cyprus. Dat vind ik geweldig. Eind 
mei stuurde hij mij nog een berichtje en 
daarin bedankte hij mij voor de kans die 
hij heeft gekregen.”

Kort na het laatste competitieduel besluit 
Streppel in het vliegtuig te stappen, om 
terug te keren naar Nederland. Op dat 
moment heeft hij van de Cypriotische 
club al wel het nodige salaris ontvangen, 
maar is nog niet alles afgetikt. Over het 
resterende bedrag maakt de Helmondse 
trainer zich echter geen zorgen. 

“Daar raak ik niet van in de war. De VVCS 
is ermee bezig, dus dat komt wel goed”, 
zegt Jurgen Streppel, die ondanks alle 
vreemde taferelen spreekt van een 
mooie ervaring op Cyprus. “De mensen 
daar waren heel aardig en gastvrij. En de 
betalingsproblemen waren natuurlijk erg 
jammer, maar die negen punten in 
mindering vond ik nog het meest 
vervelend. Anders hadden we nog 
Europees voetbal kunnen halen. Dan 
was het allemaal heel anders gelopen.”

Het is zomer 2018 als Jurgen  
Streppel geniet van het mooie 
zomerweer in Nederland. Na 

twee seizoenen SC Heerenveen is de 
toekomst van de trainer/coach nog 
onduidelijk. Voor de in Helmond woon-
achtige Streppel blijft het een relatief 
rustige zomer, maar begin oktober 
krijgt de ambitieuze oefenmeester plots 
een telefoontje van de president van 
Anorthosis Famagusta. De Cypriotische 
topclub is na het vertrek van de Israëliër 
Ronny Levy op zoek naar een nieuwe 
trainer. Die trainer vindt de dertien-
voudig landskampioen razendsnel, want 
Anorthosis strikt in eerste instantie Igor 
Biscan van het Kroatische NK Rijeka. 
Maar als Biscan vraagt om zijn komst naar 
Cyprus - vanwege familieomstandigheden 
- uit te stellen, schakelt de president van 
de Cypriotische club door naar Jurgen 
Streppel.

“Ik werd begin oktober inderdaad 
gebeld door de president van 
Anorthosis”, stelt Streppel. “De club 
was net uitgeschakeld in de voorrondes 
van de Europa League en ik kreeg de 
vraag om een aantal wedstrijden van de 
ploeg te bekijken. Dat heb ik gedaan en 
vervolgens heb ik teruggekoppeld wat ik 
ervan vond. 

Na dat contact zou ik worden terug-
gebeld, maar toen hoorde ik een paar 
dagen niks meer”, vertelt de voormalig 
trainer van onder meer Helmond Sport 
en Willem II. En juist op het moment dat 
Streppel nergens meer op rekent, hangt 
opnieuw de preses van Anorthosis  
Famagusta aan de lijn. “Volgens mij 
werd ik op dinsdag gebeld en de 
volgende dag zat ik in het vliegtuig 
naar Larnaca. En op die vrijdag zat ik 
daar samen met Nicole en de kinderen 
in een huisje. Het is eigenlijk heel snel 
gegaan.”

Jurgen Streppel tekent op Cyprus 
een contract tot het einde van het 
seizoen. Hij neemt Patrick Greveraars 
mee als zijn assistent. Het Nederlandse 
duo wordt tijdens de contractonder-
handelingen bijgestaan door Louis 
Everard van de VVCS en met zijn hulp 
is Streppel dolblij. “Jazeker, want 
uiteindelijk heeft het nog heel lang 
geduurd voordat alles in orde was. 
Gelukkig is Louis één van de besten in 
zijn vak, dus daar hoefde ik mij geen 
zorgen om te maken. Uiteindelijk had 
ik met de club een waterdicht contract.” 
Streppel komt er op het zonnige eiland 
in de Middellandse Zee al snel achter 
dat alles anders gaat dan in Nederland. 
“Dat wist ik al wel voordat ik er naartoe 
ging. In het buitenland krijg je nou 
eenmaal altijd te maken met een andere 
cultuur. Die kun je ook niet veranderen, 
maar je kunt wel jouw voetbalfilosofie 
overbrengen.”

Streppel en Greveraars krijgen tijdens 
hun avontuur op Cyprus tevens een 
persoonlijke gids. “Ja dat klopt. Donny de 
Groot woont in Larnaca en hij heeft ons 
op het eiland aardig wegwijs gemaakt.” 
Bij de Cypriotische club treft het 
trainersduo verder onder meer Danijel 
Pranjic en Sekou Cissé, die een verleden 
hebben in de eredivisie. “Wij troffen 
daar een selectie aan met bijna geen 
jonge jongens, maar vooral spelers 
met een rijk verleden. De gemiddelde 
leeftijd van de groep was denk ik 30 
jaar”, aldus Streppel, die voor het eerst 
in zijn trainersloopbaan alleen nog maar 
in het Engels met zijn spelers kan 
communiceren. “Dat was even wennen. 
Er zaten maar liefst veertien verschillende 
nationaliteiten in de selectie. Van 
Brazilianen en Colombianen tot Nigerianen 
en Kroaten. Het communiceren in het 
Engels was op zich geen probleem, maar 
je wordt toch gedwongen om opnieuw 
na te denken. In Nederland gaat het 
allemaal vanzelf, maar hoe breng je 
bepaalde dingen in het Engels over 
op een groep? Dat was heel leerzaam.”

Voor Jurgen Streppel verloopt de eerste 
periode bij Anorthosis Famagusta op 
rolletjes. De resultaten zijn naar behoren 
en eind januari lijkt de hoofdcoach 
doelman Diederik Boer te mogen 
verwelkomen. PEC Zwolle en de 
Cypriotische club komen tot een 
akkoord, maar op het laatste moment 
bereikt Boer zelf geen overeenstemming 
met Anorthosis over de voorwaarden. 

“Als trainer en als voetballer wil je altijd winnen,
dus wij hebben nog wel goede zaken gedaan voor
de club. Ook met het oog op volgend seizoen, want
ik heb verschillende jonge talentvolle Cyprioten
speeltijd gegeven."



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
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GERARD MARSMAN: 

‘NEDERLAND 
IS EEN PRACHTIG 

OPLEIDINGSLAND’ 
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Hoofdartikel

Vol passie, toewijding en vakmanschap. Op die wijze vult 
Gerard Marsman twaalf jaar lang de functie van directeur Coaches 
Betaald Voetbal in. De 67-jarige Raaltenaar draagt het stokje met een 
gerust hart over aan Mario Captein, maar blijft in zijn nieuwe rol als 
vice-voorzitter betrokken bij de vak- en belangenvereniging. Mensen-
mens Marsman en de CBV zijn nou eenmaal onafscheidelijk van elkaar.



TEKST  Rob Heethaar
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voldoening uit.” Opvallend detail is dat 
de voetbalbestuurder zelf nooit en te 
nimmer op de voorgrond staat. Die 
bescheidenheid siert hem en is 
kenmerkend voor de discrete handels-
wijze van de CBV. De vak- en belangen-
vereniging is niet tot nauwelijks (negatief) 
in het nieuws. Een knappe prestatie in 
een sterk veranderend medialandschap. 
“In mijn beleving treed je pas naar 
buiten als je echt iets te melden hebt. 
Hoe meer je roept, hoe groter de kans 
dat je onzin verkoopt.”

Volgens Gerard Marsman draait 
het allemaal om kwaliteit en niet om 
kwantiteit. “Er zijn steeds meer partijen 
en personen die zich bemoeien met de 
voetballerij. En iedereen pretendeert 
verstand te hebben van voetbal, maar 
uiteindelijk blijkt dat heel veel van deze 
mensen er niet zoveel van snappen. Ik 
zie de CBV in de voetbalwereld dan ook 
als een grote boot of een schip, dat een 
eigen koers moet blijven varen. Als je 
tegenwoordig af gaat op alle geluiden 
uit de media, dan is het ondoenlijk om 
een juiste koers aan te houden.” 
Marsman kent de klappen van de zweep. 
“Alles wordt gemeten aan resultaten. 
Als bijvoorbeeld in een bepaald seizoen 
weinig Nederlandse coaches werkzaam 
zijn bij Europese topclubs, dan krijgen 
alle Nederlandse trainers/coaches het 
predicaat slecht. Naar de kwaliteit van 
onze trainers wordt dan niet gekeken, 
puur en alleen naar aantallen.”

Verbondenheid
Als Marsman - in de beginfase van het 
huidige decennium - uit zijn internationale 
netwerk de vraag krijgt om een lijstje met 
kwalitatief goede Nederlandse trainers 
aan te leveren, dan hoeft hij niet aan te 
komen met namen als Peter Bosz, Fred 
Rutten, Eric ten Hag en John van den 
Brom. “Internationaal spreken alleen 
prestaties uit het verleden tot de 

verbeelding. Dus er wordt uitsluitend 
gevraagd naar de heren met een grote 
staat van dienst, zoals Guus Hiddink, 
Louis van Gaal, Leo Beenhakker, Bert 
van Marwijk en Dick Advocaat.” Bij de 
aanstelling van een trainer/coach is de 
invloed van de buitenwacht volgens 
Marsman extreem groot. “Iedereen wil 
zich er graag mee bemoeien en dan 
wordt de identiteit van de club vaak uit 
het oog verloren.” Gerard Marsman is 
van mening dat clubs trouwer moeten 
blijven aan hun eigen cultuur. “In april 
ben ik nog naar Liverpool geweest. En 
je kunt ervan zeggen wat je wil, maar 
alles ruikt daar naar Liverpool. Dat vind 
ik mooi. De verbondenheid met de club 
is geweldig.”

“Bestuurders moeten zich afvragen wat 
nou eigenlijk de koers is van de club. 
En verder zowel goede als mindere 
resultaten accepteren”, vervolgt 
Marsman. “Het verloop binnen clubs 
is steeds hoger geworden. En zeker 
de trainer/coach is tegenwoordig snel 
aan de beurt. Als het even fout gaat, 
dan moet er alweer iemand weg. In die 
cultuur leven we nu. Het stukje eigenaar-
schap ontbreekt bij veel clubs. Van wie is 
de club? De supporters vinden natuurlijk 
dat de club van hen is, maar zij bepalen 
niet het beleid. Sponsoren willen ook 
graag een stem, want die hanteren vaak 
de stelregel: wij betalen, dus wij bepalen. 
De rollen moeten duidelijk zijn, want dat 
zorgt voor rust in een organisatie. Ik houd 
ervan dat iedereen doet wat hij of zij moet 
doen. Een raad van commissarissen moet 
ook niet op de stoel van een technisch 
directeur gaan zitten. Dat resulteert in 
onnodige spanningen.”

Hardleers
In zijn rol als CBV-directeur hoort 
Marsman bestuurders vaak roepen: 
wij staan volledig achter onze trainer. 
“Ik zeg dan altijd: je kunt er beter voor 

gaan staan. We moeten zuinig zijn op 
eigen mensen en beleid voeren met 
oog op de lange termijn. De carrièrelijn 
van een individuele sporter is ook nooit 
één rechte lijn omhoog.” Door resul-
taten heen kijken is het devies. “Klopt, 
daar heb je ervaring en een stukje 
intelligentie voor nodig. Maar in de 
voetballerij zijn wij soms hardleers. Wij 
zijn vertrouwd geraakt met het idee 
dat - in tijden van mindere resultaten 
- altijd de trainer moet vertrekken. Dat 
is zelfs gemeengoed geworden. Terwijl 
het op de lange termijn vaak helemaal 
geen effect heeft”, beweert de 67-jarige 
Raaltenaar. “Ik houd er juist van dat wij 
elkaar vasthouden en ons gezamenlijk 
verantwoordelijk voelen. Dat begint in 
de bovenstroom van een organisatie.”

Gerard Marsman bespeurt eveneens een 
kentering in de media. “Voorheen werd 
er journalistiek bedreven op basis van 
feiten. Tegenwoordig zijn journalisten 
alleen nog bezig met prikkelen, met 
als doel om aandacht te krijgen. Dat is 
geen goede tendens.” In het verlengde 
daarvan is Marsman geen fan van sociale 
media. “Het biedt mensen de mogelijk-
heid om anoniem te roepen wat ze 
willen. En het afbranden van coaches 
en spelers mag… Hadden ze maar geen 
trainer/coach moeten worden. En ze 
verdienen genoeg. Dus dan mag je 
deze mensen beledigen tot op het bot. 
Onbegrijpelijk! Op dit vlak is er zeker 
nog werk aan de winkel”, aldus Marsman, 
die het vergelijkt met een glazen huis. 
“Alles kan, iedereen ziet alles en vindt er 
wat van. Je houdt niets meer verborgen 
of geheim. Hoe kun je jezelf dan het 
beste beschermen? Volgens mij door 
dicht bij elkaar te blijven. En dat geldt 
ook voor de CBV, een vereniging die 
wordt gedragen door mensen. Wij willen 
niets uitlokken en blijven terughoudend, 
want wij zijn zuinig op onze leden.”

Gerard Marsman kan zich het 
telefoontje van zijn voorganger 
Jan Reker nog goed heugen. 

“Ik was op dat moment technisch 
manager bij Go Ahead Eagles, trainde 
de beloftenploeg en ondersteunde 
hoofdtrainer Mike Snoei bij het eerste. 
Wij waren bezig om in Deventer iets 
moois op te bouwen”, zegt Marsman, die 
compleet onverwacht een uitnodiging 
ontvangt van de grondlegger van de 
CBV, die op dat moment zelf de uitdaging 
aanvaardt bij PSV en in Eindhoven aan   
de slag gaat als algemeen directeur.  
“Ik begreep dat er drie kandidaten 
waren om Jan op te volgen en ik was 
er daar één van”, stelt Marsman, die na 
meerdere gesprekken met Reker en een 
delegatie van de CBV wordt aangesteld 
als nieuwe directeur.

Twee kwartjes
De carrièreswitch kent voor het voet-
baldier logischerwijs voordelen, maar 
ook nadelen. Zo valt het vertrek bij Go 
Ahead Eagles hem zwaar. “Gevoelsmatig 
was dat lastig. Wij waren immers pas 
twee jaar bezig met ons plan, gericht 
op de lange termijn. Daarnaast stond 
ik vroeger als klein jongetje regelmatig 
voor twee kwartjes aan het hek in 
Deventer, dus ik heb iets met die club”, 
benadrukt Marsman. “Ik heb mijzelf 
daarom eerst de vragen gesteld: wat win 
je en wat verlies je? Een ander nadeel 
was dat ik afscheid moest nemen van het 
veld”, vertelt de voormalig hoofdcoach 

van onder meer Heracles Almelo en 
De Graafschap, die de deur naar het 
trainerschap altijd op een kier laat staan. 
“Toon Gebrands zei ooit tegen mij dat 
hij die deur definitief had dicht gegooid, 
maar dat heb ik eerlijk gezegd nooit 
gedaan. Ik heb ook jarenlang in het 
onderwijs gewerkt, dus voor een groep 
staan vind ik gewoon heel erg leuk”, 
aldus Gerard Marsman, voor wie het gras 
blijft kriebelen. “Waarschijnlijk ben ik 
voor mijn eigen voldoening ook - tot op 
de dag van vandaag - blijven voetballen 
bij de veteranen van Rohda Raalte.”

Voordelen aan de functie van CBV-
directeur ziet Marsman eveneens. 
“Ik kon natuurlijk mijn eigen programma
en rooster invullen. Bovendien lagen 
er voldoende uitdagingen in de 
werkzaamheden.” Uiteindelijk kiest de 
oefenmeester voor het nieuwe avontuur 
en begint op 1 juli 2007 aan de klus. 
“Het eerste jaar reisde ik elke dag af naar 
Eindhoven, waar het kantoor van de CBV 
was gevestigd. En nadat officemanager 
Rini de Groot de overstap maakte naar 
PSV, heb ik een kantoorruimte in Zwolle 
gezocht en ben ik samen met Petra Balster 
verder gegaan.” De eerste periode van 
drie jaar bevalt Marsman prima, waarna 

hij een aanstelling krijgt voor onbepaalde 
tijd. “Het werd steeds meer een eigen 
ding”, stelt de Raaltenaar, die geniet van 
de diversiteit van de directeursfunctie. 
“Je krijgt inzicht in heel veel zaken en dat 
is een verrijking voor jezelf.”

Mensenmens
In de loop der jaren bouwt Marsman aan 
een groot netwerk. Naast de reguliere 
overleggen bij onder meer de KNVB 
en andere partnerpartijen vergaart de 
directeur kennis over de grens. “Het is 
zeer interessant om inzicht te krijgen in 
de aanpak van andere landen. En voor 
het verbreden van jouw talenknobbel is 

het eveneens goed. Ik heb veel contacten 
opgedaan in het buitenland en ik ben 
er toch wel achter gekomen dat ik een 
mensenmens ben”, stelt Marsman, die 
graag klaar staat voor anderen. “Ik kan 
ervan genieten om mensen te helpen 
die in de shit zitten. Dat vind ik echt leuk. 
En als het dan lukt, dan haal ik daar mijn 

‘Hoe meer je roept, hoe groter 
de kans dat je onzin verkoopt’
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‘Alles wordt gemeten 
aan resultaten’



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
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Servicegericht
De aanpak van de vak- en belangen-
vereniging Coaches Betaald Voetbal 
werkt en trekt nog altijd nieuwe leden 
aan. “We zitten inmiddels op zo’n 550 
leden. Reclame maken wij niet, maar 
toch nodigt het elkaar uit. Gelukkig 
blijft het door de ondersteuning van 
specialisten voor de twee kantoor-
mensen redelijk beheersbaar.” Het is 
volgens Marsman de servicegerichtheid 
die de CBV-leden waarderen. “Het is 
belangrijk om goed en makkelijk bereik-
baar te zijn. Zelfs midden in de nacht, want 
leden aan de andere kant van de wereld 
vinden het ook fijn om gelijk geholpen 
te worden.” In zijn rol als CBV-directeur 
is Marsman het liefst zo weinig mogelijk 
bezig met brandjes blussen. “Het is fijn 
dat in Nederland de regelgeving aardig 
duidelijk is en dat de clubs weten wat de 
regels zijn. In het buitenland daarentegen 
is het weleens de vraag of een contract 
de waarde heeft die het moet hebben. 
Daarom adviseer ik altijd om alles aan 
de voorzijde op betrouwbaarheid te 
controleren.”

Naast het blussen van brandjes is het 
takenpakket van de CBV-directeur 
zeer uiteenlopend. “Het geheel en de 
afwisseling van werkzaamheden maken 
het geweldig”, vervolgt Marsman. “Je 
praat niet alleen over voetbal, want 
met sponsoren en partners van de CBV 
voer je andere gesprekken dan met 
partijen waarmee je bijvoorbeeld het 
Nederlands Trainerscongres organiseert. 
Al komt daar ook meer bij kijken. Daar 
leer je veel van. En ik vind het jaarlijkse 
G-voetbaltoernooi in Barendrecht 
fantastisch. Misschien wel de mooiste 
dag van het jaar. Op die dag zie je goed 
dat de CBV een club van mensen is met 
oog voor de maatschappij.”

Stemrecht
Marsman benadrukt verder dat zijn 
netwerk hem zeer dierbaar is. “Je kunt 

het niet alleen, dus het is belangrijk om 
een team te creëren met mensen die de 
CBV een warm hart toedragen. Ik ben al 
onze specialisten zeer dankbaar, want 
zij hebben het mede mogelijk gemaakt 
dat ik mijn werk kon doen”, stelt het 
voetbaldier, die ook de relatie met de 
KNVB als ‘prima’ betitelt. “Wij hebben 
ons natuurlijk jarenlang sterk gemaakt 
voor stemrecht voor de CBV en die stem 
is er dit jaar eindelijk gekomen. Dat is 
een mooie bekroning op ons werk. Het 
doet recht aan de positie van de trainer/
coach. Wij zijn niet meer de bewakers 
van het Nederlandse voetbal, maar 
wij zijn de dragers geworden”, zegt de 
nuchtere oefenmeester uit Overijssel, 
die het idee heeft dat bij de KNVB alles 
weer meer om ‘voetbal’ draait. “Ik heb 
het gevoel dat er iets moois ontstaat. 
In de lijn daarvan ben ik ook blij met 
Ronald Koeman als CBV-voorzitter. De 
bondscoach van het Nederlands elftal is 
nu tevens de coach van alle coaches. Het 
zorgt voor een vaste koppeling tussen 
de KNVB en de CBV. Dat komt onze 
club ten goede.” De KNVB krijgt volgens 
Gerard Marsman tevens in de gaten dat 

er naast de opleiding UEFA Pro meer 
opleidingen moeten komen. “Het is 
wel een gemis dat er nu bijvoorbeeld 
geen leertraject is voor een technisch 
directeur of andere technische mensen. 
Als je kwaliteit nastreeft, dan is maatwerk 
belangrijk. In Zeist is er steeds meer 
draagvlak, maar het is gewoonweg een 
geldkwestie: wie gaat het betalen? Het 
is een investering in het Nederlandse 
voetbal. Ontwikkeling gaat in mijn 
beleving gepaard met goed opleiden”, 

aldus Marsman, die weet dat het trainen/
coachen van een team anno 2019 niet 
meer op dezelfde wijze gaat als twintig 
of dertig jaar geleden. “Opvoeden is 
steeds moeilijker. De jeugd wordt mon-
diger en van natuurlijk gezag is weinig 
sprake. De natuurlijke hiërarchie zoals in 
Duitsland kennen wij hier niet. Er is geen 
platter land dan Nederland. Als trainer/
coach moet je tegenwoordig over meer 
eigenschappen beschikken. Naast ver-
stand van voetbal, is het zeer belangrijk 
verstand van mensen te hebben. Je moet 
kunnen raken, roeren en beïnvloeden. 
Als wij er in Nederland in slagen om 
maatwerk opleidingen te ontwikkelen, 
dan zou dat een enorme verrijking zijn.”

Stabiliteit
Nieuwe opleidingen passen bij 
Nederland, want in de ogen van 
Marsman is opleiden een sterk punt van 
ons kleine voetballand. “Nederland is 
een prachtig opleidingsland, al moeten 
wij ook een prestatieland blijven. 
Nationaal beschikken wij over voldoende 
talenten. Het wordt misschien lastig om 
exceptionele spelers voort te brengen, 
maar het is wel mooi om te zien wat 
Ajax nu doet. Met Daley Blind en Dusan 
Tadic hebben zij stabiliteit gehaald, 
want prijzen pakken met uitsluitend jonge 
jongens is gewoon lastig”, zegt Gerard 
Marsman, die met zijn woorden tegelijker-
tijd Marc Overmars en Edwin van der Sar 
complimenteert. “Zij hebben enorm veel 
kritiek gekregen, maar zijn blijven zitten 
en worden nu geprezen. De volmaakte 
mens bestaat niet. Dat moeten wij niet 
vergeten. Wij zijn er meesters in geworden 
om te benoemen wat iemand niet goed 
doet. Volgens mij doen wij daar ieder-
een mee tekort. Dus laten we daar nou 
eens mee ophouden!”

‘Als je kwaliteit nastreeft, 
dan is maatwerk 

belangrijk’
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Advice creëert impact. Met reclame én internet. We zijn ‘cross media’. On- en offline. En dat is geen optelsom, maar een 
vermenigvuldiging. Samen zorgen we ervoor dat al uw uitingen, qua vorm, kanaal en inhoud, perfect op elkaar afgestemd zijn. 
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De vak- en belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal 
heeft woensdag 27 maart tijdens haar algemene leden-
vergadering een ode bewezen aan Rinus Michels en Johan 
Cruijff. Ronald Koeman, voorzitter van de CBV, vroeg de 
ruim tweehonderd aanwezige vakbroeders om veertien 
seconden te applaudisseren en daar gaf iedereen gehoor 
aan. Het resulteerde in een mooi eerbetoon.

 CBV EERT RINUS 
MICHELS EN 

JOHAN CRUIJFF  
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Ledenvergadering
CBV

Koeman stond tijdens zijn openings-
woordje in Hotel De Bilderberg in 
Oosterbeek allereerst stil bij de 

uitverkiezing van Rinus Michels tot beste 
voetbalcoach aller tijden. “Hij was in 
1974 de uitvinder van het ‘totaalvoetbal’. 
En in 1988 werden wij met Michels als 
coach natuurlijk Europees kampioen. 
Met misschien iets meer resultaatvoetbal 
dan totaalvoetbal, maar anno 2019  
plukken wij nog steeds de vruchten   
van de voetbalfilosofie van Rinus. Wij 
hebben allen veel van hem geleerd”, 

stelt Ronald Koeman, die vervolgens ook 
lovende woorden over had voor Johan 
Cruijff.

“Op zondag 24 maart speelden wij in 
de Johan Cruijff Arena met Oranje tegen 
Duitsland. Exact drie jaar na het overlijden 
van Johan. En ook hij is altijd een grote 
bron van inspiratie geweest”, zegt de 
CBV-voorzitter en tevens bondscoach 
van het Nederlands elftal. “Helaas zijn 
deze twee iconen van het Nederlandse 
voetbal niet meer onder ons, maar wij 
mogen nog altijd enorm trots zijn op 
zowel Michels als Cruijff. Dus ik heb 
mijzelf een dag na de wedstrijd tegen 
Duitsland afgevraagd hoe wij deze twee 
coaches op een mooie manier kunnen 
eren. En daarom wil ik jullie vragen om 

Kees van Wonderen en Dwight Lodeweges geven tekst en uitleg.

veertien seconden te applaudisseren.”
Aansluitend aan het mooie eerbetoon 
ging de CBV-voorzitter over tot de 
bestuurszaken en vroeg hij de aanwezigen 
om John van den Brom en Marinus 
Dijkhuizen voor een nieuwe periode van 
drie jaar te benoemen tot bestuursleden. 
Vervolgens maakte Koeman kenbaar dat 
Mario Captein geen deel meer uit maakt 
van het bestuur en met ingang van 1 
april 2019 Gerard Marsman opvolgt als 
directeur Coaches Betaald Voetbal. In 
het verlengde daarvan stelde Ronald 
Koeman, namens het CBV-bestuur,  
voor om Marsman te benoemen tot vice-
voorzitter. En daar ging de vergadering 
mee akkoord.

Na de nodige mededelingen van onder 
meer Gerard Marsman, Art Langeler 
(technische zaken) en Rob Mulder (toe-
lichting op financieel jaarverslag 2018) 
introduceerde de bondscoach van het 
Nederlands elftal zijn assistenten Dwight 
Lodeweges en Kees van Wonderen, 
die de CBV-leden een zeer boeiende 
en voetbalinhoudelijke presentatie 
voorschotelden over de ontwikkelingen 
van Oranje. Aan de hand van wedstrijd-
beelden gaven Lodeweges en Van 
Wonderen duidelijk aan welke tactische 
aanpassingen er waren doorgevoerd na 
de nederlaag van het Nederlands elftal 
in en tegen Frankrijk. En uiteraard lieten 
zij aan alle aanwezigen in de zaal zien 
hoe en waarom de nieuwe tactiek goed 
uitpakte in de gewonnen thuiswedstrijd 
tegen de wereldkampioen. De twee 
assistent-coaches van Oranje sloten hun 
enerverende presentatie af met een 
analyse van het thuisduel tegen 
Wit-Rusland: 4-0.    

“Natuurlijk hadden wij ook al graag 
willen ingaan op de wedstrijd tegen 
Duitsland, maar daar was de voorbe-
reidingstijd tot deze vergadering helaas 

te kort voor”, vertelt Ronald Koeman, 
die het eerste gedeelte van de leden-
vergadering afsloot met het naar voren 
roepen van Gerard Marsman. “Gerard 
heeft zich de afgelopen twaalf jaar als 
CBV-directeur met hart en ziel ingezet 
voor onze vereniging en hierbij de 
belangen van de Nederlandse trainers/
coaches op uitstekende wijze behartigd. 
Daarnaast heeft Gerard onze vakvereniging 
verder ontwikkeld. Hij heeft zijn werk 
met passie en toewijding uitgevoerd en 
is daarmee zowel intern als extern het 
gezicht geworden van de CBV. Bestuur 
en leden van de CBV zijn hem hiervoor 
zeer erkentelijk en benoemen hem dan 
ook tot ambassadeur van de Coaches 
Betaald Voetbal”, aldus Koeman, die 
vervolgens de bijbehorende oorkonde 
overhandigde aan Gerard Marsman. 
Na Leo Beenhakker, Guus Hiddink, 
Jan Reker en Han Berger is Marsman 
nu de vijfde CBV-ambassadeur.

Na de pauze werd het programma in 
Hotel De Bilderberg hervat met twee 
interactieve workshops. Iwan 
Spekenbrink, algemeen manager van 
Team Sunweb, vertelde de CBV-leden 
een inspirerend verhaal over de reis 
van zijn professionele wielerploeg. De 
formule waar Spekenbrink zich al sinds 
de oprichting aan vasthoudt luidt P=P+P. 
Waar het voor staat? 

Performance = People + Plan. “Heel 
simpel, eigenlijk”, vindt Spekenbrink, 
die er in 2017 op stond dat Tom 
Dumoulin na het winnen van de Giro al 
zijn ploeggenoten mee mocht nemen 
het eindpodium op. Daarmee wilde hij 
aantonen dat er meer nodig is dan het 
exceptionele talent van de Limburger 
om een grote ronde te winnen. Alle 
125 werknemers van Team Sunweb 
dragen daar volgens Spekenbrink aan 
bij. “Als je met zoveel mensen werkt, 
moet het doel en hoe we dat willen 
bereiken precies duidelijk zijn. Hoe 
meer die visie van persoon tot persoon 
verschilt, hoe minder we presteren. 
Eigenlijk net als in een gewoon bedrijf.”

Naast Iwan Spekenbrink gaf ook 
Wietske Idema een interessante 
workshop. Idema is socioloog en werkt 
als prestatiecoach bij De Talenten-
academie. Ze is gespecialiseerd in 
zelfregulatie, het ontwikkelen van 
teams, verbeteren van didactiek en 
coachen op gedragsverandering. 
Tijdens haar verhaal ging Wietske 
Idema de discussie met de CBV-leden 
aan omtrent het onderwerp ‘zelfregulatie 
op prestatieniveau’. Dit resulteerde in 
een boeiende workshop met voldoende 
stof tot nadenken. En uiteraard werd 
er tijdens het buffet uitvoerig over 
nagebabbeld.     

TEKST  Rob Heethaar
FOTO  Ada Boeloerditi
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Trainers-
congres 2019

 Erik ten 
Hag winnaar 
Rinus Michels 

Award 

Voor de tweede keer in zijn loopbaan is Erik ten Hag 
vrijdag 17 mei tijdens het Nederlands Trainerscongres 
uitgeroepen tot trainer van het jaar in de eredivisie. 
De succescoach van Ajax was, ondanks het feestgedruis op 
het Museumplein een dag eerder, present in het Zwolse 
MAC3Park Stadion en zichtbaar blij. “Het is een prachtige 
prijs en ik ben er heel trots op”, reageert Ten Hag.

Net als de voorgaande edities van 
het Nederlands Trainerscongres, 
was ook nummer zeventien een 

succes. Een groot aantal voetbaltrainers 
was naar Zwolle afgereisd voor een 
goedgevulde dag. Het programma 
speelde zich voornamelijk af op het 
kunstgras van PEC Zwolle. De thuishaven 
van de Zwolse eredivisionist was voor 
het achtste achtereenvolgende jaar decor 
voor het congres, georganiseerd door 
de CBV en de VVON, in samenwerking 
met het vakblad De Voetbaltrainer en 
de KNVB. De trainers/coaches werden 
allereerst welkom geheten, waarna er al 
snel over werd gegaan tot de demon-
straties op het veld. De eerste was met 
de spelertjes van PEC Zwolle onder 12 
jaar, die onder leiding van Dennis Rosink 
en Martijn Hollewand een aantrekkelijke 
training afwerkten.

Het programma ging vervolgens verder 
met een demonstratie van de vrouwen 
van Excelsior/Barendrecht, die onder 
leiding stond van Richard Mank. Mank liet 
een gedeelte zien van de gebruikelijke 
woensdagtraining, waarbij er onder 
andere een partijspel werd gespeeld. 
Daarna was het de beurt aan de man-
nen van Quick uit Den Haag, die onder 
leiding staan van Paul van der Zwaan. 
De oefenmeester legde in Zwolle de 
focus op het verdedigende gedeelte, 
met het verstoren van de opbouw als 
belangrijkste aspect. “Ik heb hier vaak op 
de tribune gezeten en eerlijk gezegd zit 
ik daar liever”, lacht de coach. “Iedereen 
bekijkt de training kritisch, maar dat 
moet ook.”

Na de training van Quick was het tijd 
voor de lunch, om na dik een uur verder 
te gaan met de jaarlijkse uitreiking van 
de Rinus Michels Awards. Ditmaal onder 
leiding van Omroep MAX-presentatrice 
Carrie ten Napel, die allereerst Art 
Langeler naar voren haalde. 

De directeur voetbalontwikkeling van de 
KNVB mocht de prijzen voor de beste 
jeugdopleidingen van het land uitreiken 
en de eerste award ging naar DVS ’33 
Ermelo. Deze club won de prijs voor 
beste jeugdopleiding in het amateur-
voetbal en daarna viel Ajax in de prijzen. 
De kersverse landskampioen kreeg de 
award voor beste jeugdopleiding in het 
betaald voetbal.

Vervolgens was het de beurt aan 
VVON-voorzitter Arnold Westen, die de 
prijs voor amateurtrainer van het jaar 
uitreikte. Deze award ging naar Laurens 
Knippenborg van RKZVC uit Zieuwent. 
Aansluitend werden de beste trainers 
in het betaald voetbal in de spotlights 
gezet. Han Berger kreeg de eer om twee 
awards uit te reiken en hij riep eerst 
Marino Pusic naar voren. Pusic werd 
gekozen tot de beste trainer van het jaar 
in de Keuken Kampioen Divisie. “Het 
is een geweldige prijs en een mooie 
erkenning van vakmensen. Het doet me 
veel”, zegt de oud-trainer van FC Twente, 
die nog mooie woorden over had voor 
zijn voormalige werkgever. “Ik wil mijn 
dank uitspreken, want ik heb vier mooie 
jaren in Enschede gehad. Ze hebben 
mij de kans gegeven om mezelf door te 
ontwikkelen.”

De laatste award van de dag ging naar 
Erik ten Hag, die door zijn collega’s werd 
uitgeroepen tot trainer van het jaar in 
de eredivisie. De coach van Ajax had 
net een kampioensfeest achter de rug, 
maar was toch naar Zwolle gekomen 
om de award in ontvangst te nemen. 
Voor Ten Hag de tweede keer, want in 
2016 won hij de prijs als trainer van FC 
Utrecht. “Het is moeilijk om de prestaties 

van trainers te vergelijken, want er zijn 
er veel die maximaal presteren. Het is 
in ieder geval een mooie waardering, 
maar je doet het nooit alleen. Ook ik 
heb een geweldige staf en ik moet ook 
zeker de jeugdopleiding en de leiding 
van de club bedanken. Mooi dat Marc 
Overmars hier is”, glimlacht Ten Hag.

Het slotwoord richtte de coach aan zijn 
vrouw, die speciaal voor dit moment 
mee was gekomen. “Het is heel mooi 
dat ze er is om dit mee te maken. Als 
trainer ben je 24 uur per dag bezig 
en daarvoor heb je de steun nodig. In 
het voetbal zijn het niet altijd mooie 
tijden en dan is het belangrijk om een 
stabiel thuisfront te hebben. Hartstikke 
bedankt”, sluit Ten Hag af. De dag zelf 
werd afgesloten met een demonstratie-
training van Marino Pusic, die daarvoor 
de beschikking had over de spelers 
van PEC Zwolle onder 19. Een mooie 
afsluiter van opnieuw een geslaagd 
trainerscongres.

“Het is moeilijk om de prestaties van trainers 
te vergelijken, want er zijn er veel die maximaal 
presteren. Het is in ieder geval een mooie waardering, 
maar je doet het nooit alleen. Ook ik heb een 
geweldige staf en ik moet ook zeker de jeugd-
opleiding wen de leiding van de club bedanken."

TEKST  Wouter Foppen
FOTO  Annet van Raalten



Basic-Fit app nu gratis!
Sporten wordt nog leuker en makkelijker 
met de Basic-Fit App. In de uitgebreide 
App bieden we je professionele begeleiding 
waar en wanneer je maar wilt, alles gebeurt 
namelijk online. Let op: De Basic-Fit App 
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Hoe bevalt het bij 
Guangzhou R&F FC in China?
Het werk bevalt mij goed. Er is heel veel 
te doen en er zijn vele uitdagingen. Wij 
zijn in januari 2018 begonnen met vier 
fulltime Ajax-stafleden, maar werken 
nu met zes fulltime Ajax-stafleden die 
allemaal in China werken en wonen. 
Daarvan zijn er vier afkomstig uit 
Nederland en twee stafleden komen 
uit Zuid-Afrika. Tevens is er recent een 
Nederlands staflid toegevoegd die 
Chinees spreekt en mij ondersteunt bij 
besprekingen en bij verslaglegging. Hij 
is tevens de brug tussen R&F en Ajax. Wij 
werken allemaal voor de Ajax Coaching 
Academy. Op korte termijn wordt er nog 
een extra staflid toegevoegd aan de 
huidige staf. Daarmee komen we dan op 
acht Ajax-stafleden. 

Hoe gaat het op sportief 
gebied met Guangzhou R&F FC?
De sportieve resultaten van het eerste 
elftal vallen dit jaar erg tegen. De laatste 
paar weken zijn de resultaten iets beter. 
De focus van Ajax en mij liggen echter 
op de jeugdopleiding van Guangzhou R&F 
FC in Meizhou. Met de jeugdopleiding 
gaat het de goede kant op. We hebben 
enorme stappen gemaakt het afgelopen 
jaar, op zowel voetbaltechnisch als 
facilitair gebied. Op voetbaltechnisch 
gebied werken de coaches nu vanuit 

‘JONGE CHINESE 
SPELERS ZIJN 

TECHNISCH VAARDIG’  

ED ENGELKES: 

de Ajax-opleidingsvisie en zijn alle Ajax-
stafleden, naast de Chinese coaches, 
dagelijks op het veld te vinden. Na een 
uitvoerige inventarisatie hebben we 
ervoor gekozen om eerst de Chinese 
coaches op te leiden. Dit traject gaat hand 
in hand met het opleiden en beïnvloeden 
van de spelers. We zijn begonnen met 
een interne coach-opleiding voor alle 
Chinese coaches. We zijn nu zover 
dat er dagelijks een coach-meeting 
is, maar wel met kleinere groepen en 
soms zelfs individueel. Binnen deze 
meetings worden trainingen en wed-
strijden voorgesproken en geëvalueerd. 
Daarnaast heeft iedere coach zijn eigen 
ontwikkelplan. Structuur is heel wezenlijk 
in bovenstaand verhaal. Dat geldt voor 
zowel coaches als spelers. De spelers - 
vooral de jongste spelers - zijn technisch 
vaardig. De uitdaging ligt dan ook vooral 
op het gebied van beslissingen nemen 
tijdens de verschillende spelsituaties 
in een wedstrijd. De oorsprong daarvan 
ligt in de historie en de cultuur van China. 
Men is hier vooral gewend om te vertellen 
wat men moet doen. Vooral geen eigen 
initiatief en creativiteit. En dat zijn nu juist 
kenmerken van de Ajax-filosofie. Je kunt 
je dus wel voorstellen dat de cultuur-
schok groot was, voor zowel coaches als 
spelers, toen wij opeens vragen gingen 
stellen over het hoe en waarom. Wij zijn 
de spelers gaan ‘uitdagen’ om initiatief 

te nemen en creatief te zijn. Ze te laten 
nadenken over welke oplossingen er 
mogelijk zijn tijdens bepaalde spel-
situaties binnen trainingen/wedstrijden. 
Dit is nog dagelijks een mooi leerproces 
voor coaches en spelers. 

Hoe is het gesteld met 
de faciliteiten?
De faciliteiten zijn goed. We hebben 
inmiddels de beschikking over drie 
grasvelden, twee kunstgrasvelden en 
acht kleinere kunstgrasveldjes. Daarnaast 
zijn we bezig met de aanleg van een 
beachveld. Tevens zullen we binnen 
afzienbare tijd gebruik kunnen maken 
van het zwembad voor revalidatie/ 
recovery. Voor de coaches is er een 
geheel nieuw gemeenschappelijk 
kantoor, met daarin werkplekken voor 
zowel de Ajax-staf als de Chinese 
coachings-staf. Binnen deze ruimte is 
er voor mij nog een apart kantoor met 
genoeg ruimte en privacy voor staf-overleg, 
individuele gesprekken en overleg met 
de Chinese leiding van de school/club.  
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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

Artikel nr. 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)

Artikel nr. 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)

Artikel nr. 2191     € 59,90

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

Artikel nr. 2359     € 0,00

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    Artikel nr. 1972   € 59,90
Enkel stuk    Artikel nr. 1971     €    6,90

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

Artikel nr. 2531        € 1,65

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)

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     Artikel nr. 2306   € 149,90
junior     Artikel nr. 2305   € 109,90

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    Artikel nr. 2361   € 24,90
  6 sporten    Artikel nr. 2273   €  14,90

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

Artikel nr. 694     vanaf € 1,55

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

Artikel nr. 697     € 3,95

GRATIS

Artikel nr. 2186     € 109,90

V-MAXX Sport Radar - Snelheidsmeting
Als de golven het bewegende voorwerp raken, wor-
den ze teruggekaatst. Uit het tijdsverschil tot de 
teruggekaatste golven weer binnenkomen, berekent 
het apparaat de afstand. Uit de veelheid van metingen 
per tijdseenheid bepaalt het de verandering van de af-
stand en daaruit razendsnel de snelheid. De tolerantie 
is slechts 1,5 km / u.

    Item No. 1046     €  99.90

Rebounder - 88 x 88 cm
Terugkaatswand, fixeerstang voor het vastzetten 
van de hoeken, antislip systeem voor een vaste 
grip, geschikt voor gebruik op gazon, kunstgras 
en in de sporthal, stevig metalen kader en hoo-
gkwalitatief kaatsnet , uitstekend professioneel 
materiaal met een bijzonder kaatseffect

Artikel nr. 2590     € 69,90

T-PRO Aircompressor
Accu compressor, hoogvermogen, incl. 2 ver-
schillende opzetstukken, 2 wisselbare batterijen, 
LCD beeldscherm op de achterzijde, luchtdruk 
van de ballen kan precies ingesteld worden, 
geïntegreerd LED licht, opladen met meegele-
verde stroomkabel of sigarettenaansteker 

Artikel nr. 2438     € 59,90

Markeringsschijven - 10 stuks
Hoogwaardige markeringsschijven Ø 15,5 cm (9 
kleuren) incl. tas, Diameter: 15,5 cm elk, Sterkte: 
ca. 2-3 mm, elastische kunststof, Robuust en 
veerkrachtig, Veelzijdig bruikbaar, Bijv. op gras, 
kunstgras, gravelbanen of in de hal

Artikel nr. 1635     € 6,90

T-PRO bottlecarrier 
Box voor drinkbussen, stapelbaar, biedt plaats 
aan maximum 12 drinkbussen ( max. diameter 
van 72 mm) – professioneel materiaal

Artikel nr. 2569    vanaf €   4,90

T-PRO groundmarker
Set van 25 stuks, Hoogkwalitatiefm ar-
keerhulpmiddel voor de afbakening van sport-
velden, incl. gereedschap voor het vakkundig 
indraaien resp. inslaan, voor de afbakening 
van sportvelden, sproeiers, elektriciteits- en 
gasleidingen – professioneel materiaal

Artikel nr. 2246     € 69,95

Artikel nr. 2568               € 19,90
Bedrukking naar keuze 
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Alles voor 
de Trainer!

Trainingsmateriaal  -  Trainermaterialen  -  Verenigingsmaterialen  -  Veldmaterialen ... en nog veel meer!

Trainingsmateriaal  -  Trainermaterialen  -  Verenigingsmaterialen   -  Veldmaterialen

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

Telefoon:           +31 (0) 24 8080196

Klantenservice (Ma t/m Vrij 10:00-18-00 uur)
Trainingsunterlagen24 GmbH
Ramstedter Straße 24, D-39326 Zielitz
www.teamsportbedarf.nl

info@teamsportbedarf.nl

De online shop 
voor de moderne trainer

TEAMSPORTBEDARF.NLTEAMSPORTBEDARF.NL
Teamsports.com Nederlands

TEAMSPORTBEDARF.NLTEAMSPORTBEDARF.NL
Teamsports.com Nederlands

Met welk Europees land is 
het niveau in China te 
vergelijken?
Volgens mij kun je geen vergelijk met 
een Europees land maken. Dat heeft 
allereerst te maken met de voetbal
historie van China, want die is er met 
betrekking tot voetballen niet. Verder 
is dit land zo onnoemelijk groot. 
De grootte van het land en de 
communistische inslag bepalen mede 
het Chinese ‘voetballandschap’. Dit 
wordt veelal georganiseerd vanuit de 
centrale overheid. Het is niet zo dat er net 
als in Nederland op iedere hoek van de 
straat een voetbalclub is waar kinderen 
lid kunnen worden om te voetballen. 
China is wel volop in ontwikkeling als 
je het over voetballen en het voetbal-
landschap hebt. De overheid is hierin 
een kartrekker. De betaalde clubs in 
de Chinese Super League krijgen nu 
bijvoorbeeld opdracht om minimaal 
vijf jeugdteams in de jeugdopleiding 
te hebben. Voor de clubs in de eerste 
divisie zijn er drie jeugdteams gewenst.  

Wie zijn de topspelers 
in China? 
De topspelers in China zijn vooral 
buitenlandse spelers. Er zijn veel 
Brazilianen, zoals Hulk en Talisca. 
Maar ook spelers als Graziano Pellè, 
Eran Zahavi, Mousa Dembélé en 
Marouane Fellaini lopen hier rond. 

Wat komt er allemaal kijken 
bij jouw rol als technisch 
directeur?
Ik ben vooral bezig met de dagelijkse 
gang van zaken op de voetbalschool van 
R&F FC in Meizhou. Dat ligt op een uur 
vliegen van Guangzhou. Van zo’n afstand 
kijkt men in China overigens niet vreemd 
op. Op de voetbalschool probeer ik 
samen met de Ajax-staf inhoud te geven 
aan het implementeren van de Ajax-
visie ten aanzien van het opleiden van 

talentvolle jeugdspelers. De individuele 
ontwikkeling staat centraal. Dat is 
begonnen met bepalen van een 
‘common goal’. Vervolgens hebben we de 
doelen voor de korte termijn besproken 
en vastgesteld. En zijn we begonnen met 
het aanbrengen van structuur binnen de 
organisatie. Daarnaast geef ik leiding 
aan de Ajax-staf, die werkzaam is in 
China en ik onderhoud contact met de 
manager van de Ajax Coaching Academy, 
Corné Groenendijk. Dat contact gaat 
telefonisch, per mail of door middel van 
een werkbezoek. Corné is ongeveer drie 
keer per jaar in China en ik reis ook zo’n 
drie keer per jaar terug naar Nederland. 
Ik ben dus niet betrokken bij zaken 
rondom het eerste elftal van Guangzhou 
R&F FC. Wij zijn door R&F ingehuurd 
vanwege onze expertise ten aanzien van 
het opleiden van talenten. Daar zijn we 
dagelijks mee bezig en we adviseren aan 
het management van R&F ten aanzien 
van structuur en beleid. 

Wat is de kwaliteit van de 
trainers/coaches in China?
De kwaliteit van de trainers/coaches in 
China is heel matig als ik het vergelijk 
met Nederland. De meeste coaches 
zijn gewend aan een bepaalde manier 
van training en leiding geven/krijgen. In 
Nederland stimuleren we eigen initiatief, 
creativiteit en willen we spelers zelf laten 
ontdekken en beslissingen laten nemen. 
Dat is hier dus iets anders en daarom 
best een challenge! 

Met welke mensen ga je 
buiten het voetbal veel om?
Onze sociale wereld is klein. Dat komt 
mede door de taalbarrière, want de 
locals spreken bijna geen Engels en wij 
geen Chinees. Dus als we al vrij zijn, dan 
trekken we vooral met elkaar op. Heel 
af en toe nodigen we bijvoorbeeld de 

"'Met de ervaringen die ik hier op doe, weet ik 
absoluut zeker dat ik overal ter wereld kan werken."

tolken uit om met ons te gaan eten. 
Dan wordt Engels als voertaal gebruikt.

Is de inbreng van buiten-
landse coaches in China groot?
Op het hoogste niveau in de Chinese 
Super League en inmiddels ook een 
divisie lager, zie je veel buitenlandse 
coaches. Uiteraard brengen deze coaches 
hun kennis en ervaring over op de 
teams. En dat zie je terug in de manier 
waarop deze ploegen spelen. Datzelfde 
geldt voor de nationale teams van 
China. Ook daar zie je veel buitenlandse 
coaches, waaronder Guus Hiddink. 

Wat is jouw persoonlijke doel 
in China?
Mijn persoonlijke doel is allereerst het 
opzetten van dit - voor Ajax - belangrijke 
project in China. Ervoor zorgdragen dat 
het fundament, waarop de komende 
jaren wordt gebouwd, goed is. Er is door 
Ajax en R&F een samenwerkingsover-
eenkomst voor vijf jaar getekend. Ik wil 
Ajax dan ook zo goed mogelijk feedback 
geven ten aanzien van de start en het 
vervolg van dit project. Daarnaast is 
deze stap voor mij persoonlijk ook nieuw 
geweest. Ik sta nog steeds op het veld, 
maar ben niet meer als hoofdcoach 
gekoppeld aan een specifiek elftal. Ik 
ben nu meer beleidsmatig bezig met 
een voetbalorganisatie en dan ook nog 
in het buitenland. Met de ervaringen die 
ik hier op doe, weet ik absoluut zeker dat 
ik overal ter wereld kan werken.

Wanneer keert Ed Engelkes 
terug naar Nederland?
Ik heb een contract dat afloopt op 31 
december 2019. Ik gebruik de zomer-
vakantie om samen met mijn gezin en 
Ajax te bespreken wat er na deze datum 
gaat gebeuren. 
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Met welk Europees land is 
het niveau te vergelijken?
Dat is lastig aan te geven, want het 
voetbal is zo anders hier. Als je hier een 
wedstrijd in de Super League bekijkt, 
dan is het niveau meer een reflectie van 
de kwaliteit van de coaches dan van de 
spelers. Een topclub als JDT kan prima 
mee in de eredivisie.

Wie zijn de topspelers 
in Maleisië? 
Safiq Rahim is een beetje over de top. 
De jongens die nu goed presteren en 
ook een aardige toekomst kunnen 
hebben, dat zijn Safawi Rasid; Akhyar 
Rashid en Adam Nor Azlin. Dat zijn 
jongens die in het buitenland prima mee 
kunnen. Die drive hebben ze helaas vaak 
niet, omdat ze het financieel op jonge 
leeftijd al erg goed hebben. Een jongen 
als Akhyar Rashid is net 20 jaar, maar 
verdient meer dan de meeste jongens 
van zijn leeftijd in Nederland. Misschien 
met uitzondering van een paar spelers bij 
Ajax. Het grootste verschil is dat Neder-
landse spelers meer nadenken over een 
carrière en ook beter willen worden. Hier 
hebben sommige spelers het erg goed 
en vervolgens vinden ze het wel best.

Wat komt er allemaal 
kijken bij jouw rol als 
technisch directeur?
Ik houd me voornamelijk bezig met het 
verbeteren van de jeugdopleiding en 
het jeugdvoetbal in het algemeen, het 
verbeteren van de trainersopleidingen 
en uiteraard met de nationale elftallen. 
Sinds kort heb ik ook de leiding over een 
fulltime academie voor de beste spelers 
van Maleisië in de leeftijd van 13 tot 17 
jaar. Elke leeftijdsgroep bestaat uit de 
veertig beste spelers van Maleisië. Die 
wonen op een trainingscomplex met elf 
velden en alle bijbehorende faciliteiten, 
zoals een zwembad, een restaurant, een 
recovery center en een gym. De school 
ligt naast de deur. Verder ben ik officieel 
ook verantwoordelijk voor beach soccer 
en futsal, maar gelukkig heeft die tak ook 
een eigen technisch directeur. Dus 
daar houd ik me iets minder mee bezig. 
Alleen als het nationale beach 
soccer-team een toernooi heeft op de 
Maladiven ben ik er uiteraard bij, haha.

Wat is de kwaliteit van de 
trainers/coaches in Maleisië?
Maleisië heeft zich nooit doorontwikkeld 
als het gaat om trainersopleidingen. 
Als er in het verleden bijvoorbeeld een 
cursus AFC B moest worden gevolgd, 
dan kwam er een instructeur van de 
Asian Football Conferderation (AFC) 
uit India of Iran en die gaf vervolgens 

de cursus. De AFC werkt echter al 25 
jaar met dezelfde syllabus en dezelfde 
trainingsmethoden. De AFC-cursussen 
zijn verschrikkelijk ‘outdated’. Je kunt 
dus wel nagaan wat het niveau van de 
trainers is. Voetbal is zoveel veranderd 
in de laatste 25 jaar, maar inmiddels 
weten we ook zoveel meer over trainen 
en effectievere manieren van trainen. We 
hebben daarom veel energie gestoken 
in het ontwikkelen van onze eigen 
cursussen. Onlangs heeft de AFC deze 
cursussen goedgekeurd en vanaf nu 
kunnen we in Maleisië onze eigen C-, B- 
en A-cursus geven. Dat maakt het voor 
mij natuurlijk veel gemakkelijker om een 
speelstijl te introduceren en de cursus 
aan te passen aan specifiek Maleisische 
omstandigheden. 

Is de inbreng van 
buitenlandse coaches in 
Maleisië groot?
Ja, maar naar mijn mening niet in 
positieve zin. Er zitten veel baantjes-
jagers tussen. Trainers of agents die 
handig gebruik maken van het feit 
dat veel algemeen secretarissen en 
club-presidenten niet genoeg expertise 

hebben om een behoorlijke trainer aan  
te stellen en zich ook niet goed laten in-
formeren. Ik zie hier genoeg buiten landers, 
trainers en spelers die niets toevoegen aan 
de verbetering van het voetbal in Maleisië. 
Gelukkig zijn er ook uitzonderingen. Maar 
over het algemeen kun je stellen dat er  
nog wel het één en ander ontbreekt aan  
de recruitment van buitenlanders.

Wat is jouw persoonlijke 
doel in Maleisië?
Uiteraard is mijn doel om het voetbal in 
Maleisië naar een hoger niveau te brengen;  
in ieder geval naar een niveau waar het 
qua potentie thuishoort. Ik denk dat er 
heel veel mogelijk is, maar ik kan niets 
zonder de steun van de algemeen 
secretaris en de president. Tot nu toe 
mag ik echter niet klagen over de 
support. Dat is in het verleden wel eens 
anders geweest, heb ik begrepen. Een 
voordeel voor mij is dat ik ben aangesteld 
door een ‘royalty’, namelijk de kroonprins 
van Johor. Zijn zus is getrouwd met de 
Nederlander Dennis Verbaas.
 
Wanneer keert Peter de 
Roo terug naar Nederland?
Ik heb geen idee. In de voetballerij 
kunnen dingen zomaar veranderen. 
Ik ben inmiddels alweer tien jaar weg. 
Het is echter nooit een bewuste keuze 
geweest om zo’n lange periode in het 
buitenland te werken. Het is gewoon 
zo gegaan. Ik kan alleen zeggen dat 
die tien jaar zijn omgevlogen en dat ik 
verschrikkelijk veel mooie dingen heb 
meegemaakt in Australië en Maleisië.

Peter de Roo (links) present bij de Suzuki Cup.

PETER DE ROO: ‘Voetbal in 
Maleisië 

ongelooflijk 
populair’  

Hoe bevalt het bij de 
voetbalbond van Maleisië?
Ik heb het toe nu toe uitstekend naar 
mijn zin hier. Je weet natuurlijk van 
tevoren dat jij je moet aanpassen als je 
in een ander land werkt, in een land met 
een andere cultuur. Maar het voetbal 
is ongelooflijk populair hier. Tijdens 
de laatste Suzuki Cup hadden we elke 
thuiswedstrijd een uitverkocht huis 
(82.000), maar konden wij het stadion 
wel drie keer uitverkopen. Ook is er veel 
potentie en talent. Maleisië was dertig 
jaar geleden een ‘powerhouse’ in Azië, 
maar sindsdien heeft de tijd een beetje 
stilgestaan. Met name op het gebied 
van ‘grassroots’ en ‘coach education’ 

heeft de bond weinig tot niets gedaan. 
Dat proberen we nu om te keren, door 
onder andere een ‘nationale speelstijl’ 
te introduceren en met een update van 
de trainerscursussen. Tot nu toe heb ik 
aan steun niet te klagen, maar de nieuw 
ingeslagen weg vraagt natuurlijk om 
een fundamenteel andere manier van 
denken en opleiden. Daarnaast worden 
bepaalde mensen per definitie wat 
ongemakkelijk van veranderingen.    

Hoe gaat het op sportief 
gebied met het voetbal in 
Maleisië?
Sinds de aanstelling van de nieuwe 
bondscoach gaat het een stuk beter met 

het nationale elftal; herkenbare stijl, beter 
voetbal en betere resultaten. Maleisië 
onder 23 jaar heeft zich recentelijk net niet 
geplaatst voor de AFC Championship, 
nadat we erg ongelukkig de gelijkmaker 
tegen kregen in een zeer goede wedstrijd 
tegen China O23. Guus Hiddink zei na 
de wedstrijd tegen mij dat het wel heel 
erg jammer zou zijn als wij ons niet 
kwalificeren. Hij vond dat we een erg 
goede ploeg hadden. Uiteindelijk bleek 
zeven punten uit drie wedstrijden niet 
genoeg voor plaatsing, maar er zit een 
hoop talent in de O19 en de O23. 
Helaas is de jeugdopleiding echter niet 
van het niveau wat het zou moeten zijn, 
om voor langere tijd en voortdurend 
spelers te brengen die op een hoger 
niveau kunnen presteren.

Hoe is het gesteld met de 
faciliteiten in Maleisië?
Voor de jeugd zijn er eigenlijk niet 
genoeg velden om te kunnen voetballen 
en trainen. Het is niet zoals in Nederland 
dat er in elk klein dorpje wel één of twee 
clubs zitten. De jeugd voetbalt voor-
namelijk op school en hier en daar op 
een academie. Amateurclubs zoals wij 
die in Nederland hebben, dat kennen ze 
hier niet. De stadions voor de profclubs 
zijn over het algemeen wel erg goed. Wij 
hebben hier in Kuala Lumpur twee grote 
stadions: Bukit Jalil National Stadium en 
Shah Alam Stadium. Beide stadions 
hebben een capaciteit van iets meer 
dan 80.000 en doen niets onder voor 
de beste stadions in Nederland. 
Waarschijnlijk zijn ze zelfs beter.



De lof die voetbaltrainers soms mogen ontvangen is 
nogal overdreven. De kritiek die zij soms krijgen 
evenzeer. De voetbalwereld is opportunistisch en de 
voetbalpers ook. Nuance telt niet meer. Grijs is een 
treurige kleur. Het moet allemaal of zwart of wit maar 
bovenal uitgesproken zijn. Wie mee wil tellen in de 
huidige voetbalmaatschappij moet zich hard laten 
horen en gelden, zonder mededogen. 

Laat ik even een paar voorbeelden 
geven, over coaches die ik het 
afgelopen seizoen van dichtbij 

heb meegemaakt en/of in mijn televisie-
programmaatje heb mogen ontvangen. 
Michele Santoni van Almere City; die 
startte goed, gaf leuke interviews, zijn 
spelers noemden zijn aanpak verfrissend, 
zijn bestuur noemde hem vernieuwend. 
Tot de prestaties een tikkie terug vielen. 
Alle eerdere uitspraken werden vergeten, 
er diende te worden ingegrepen, Santoni 
was communicatief niet goed (meer) en 
werd ontslagen. 

Dan Willy Boessen. Leuke man, zo’n 
relatief oudgediende die precies begreep 
wat zijn kersverse clubeigenaar en FC Den 
Bosch nodig hadden en die razendsnel 
met zijn ploeg naar de top van de Keuken 
Kampioen Divisie sloop. Tot de prestaties 
een tikkie terug vielen. Na lang wikken en 
wegen sneuvelde hij. Het moest, het kon 
niet anders… Neem Robert Molenaar. 
Die kreeg van zijn directie te horen dat 
hij voor altijd zou worden gestuend. Er 
was immers geen geld, dus geen spelers, 
dus geen perspectief. We bouwen samen 
aan iets nieuws, aan succes op de lange 
termijn… tot de prestaties tegen gingen 
vallen. Molenaar werd ontslagen. 

Jan Olde Riekerink weg bij Heerenveen, 
John van ‘t Schip bij PEC Zwolle, Adrie 
Poldervaart weg bij Excelsior, Mitchell 
van der Gaag bij NAC ook weg. Allemaal 
om verschillende redenen en sommigen 
vertrokken (onder druk) zelf, dat wel, 
maar altijd weer omdat de prestaties 
tegen vielen. Het is een oud, triest, terug-
kerend verhaal: de goed betaalde trainer 
is de Kop van Jut, de steun voor hem 
(nota bene meestal niet veel eerder vol 

overtuiging gekozen) droogt op, de fans 
vinden hem opeens een klootzak en het 
bestuur moet toch iets doen. Begrijp dat 
dan…?! Ik begrijp er al jaren niks van.

Technisch beleid dient langdurige beleid 
te zijn, dient van geduld en visie te 
getuigen, moet wars zijn van opportunisme 
en paniekvoetbal en angst voor het volk 
en de pers. Daarom vind ik het mooi dat 
de meningen over Erik ten Hag zo zijn 
veranderd binnen een paar maanden. 

Hij was een provinciaal die per abuis 
terecht kwam bij het mondaine Ajax, 
hij werd beschimpt om uiterlijk en 
communicatie. En hij bleek een goede 
trainer… Ajax ging naast winnen ook 
mooi voetbal spelen, het chauvinisme 
en de euforie kregen de bovenhand en 
plots kon Ten Hag naar Chelsea of Bayern 
München. En toch is hij dezelfde Ten Hag. 
Precies zoals bij zijn aanstelling. 

Zoals Santoni, Boessen en Molenaar 
onderweg niet zijn veranderd. De club 
veranderde, het bestuur veranderde, de 
directie werd bang, de raad van commis-
sarissen ging zich roeren, de pers werd 
gevolgd. Soms krijgen trainers nogal 
overdreven lof, soms is de kritiek ook 
overdreven. Maar de kritiek op het (wan)
beleid van sommige clubbesturen en 
directies niet. Hun dwaalwegen 
kunnen mensen, die zij zelf ooit kozen 
en steunden, breken. Waarna de 
volgende coach weer wordt bejubeld. 
Zonder welke nuance dan ook. 
De coach is dood, leve de coach.

Kees Jansma
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 Ontslagen 

'Het is een oud, triest, 
terugkerend verhaal: 

de goed betaalde trainer 
is de Kop van Jut'
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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


