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Van de voorzitter

In mijn vorige voorwoord heb ik reeds aangegeven dat onze Algemene Le-

denvergadering van 23 november 2013 heeft besloten de bestuursstructuur

per 1 januari 2014 aan te passen. Zoals al gezegd zult u daar als VVON-lid

weinig tot niets van gaan merken. Onze dienstverlening blijft volledig in tact

en u kunt bij vragen of problemen zoals gebruikelijk terecht bij de contact-

personen in uw eigen district. Op onze website treft u de benodigde actuele

contactgegevens aan. Verderop in deze uitgave nog wat meer details over

onze bestuurlijke vernieuwing.

Onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing was ook het verkleinen van

het landelijk Hoofdbestuur naar in totaal drie personen. Wij hebben af-

scheid genomen van de bestuursleden Hans Ursem, Jan Vrind en Piet

van de Kerkhof. Graag wil ik ook vanaf deze plaats Hans, Jan en Piet

enorm bedanken voor hun inzet en bijdrage in de afgelopen jaren. Zij

hebben, veelal achter de schermen, veel tijd en energie gestoken in

onze VVON. Heel veel dank daarvoor.

Jan de Gier is ons landelijk bestuur komen versterken. Hij was reeds

enige tijd actief voor de VVON in district West 2 en is vanaf 1 januari

2014 de nieuwe landelijk secretaris van de VVON. Dat betekent dat ons

secretariaat is verplaatst van Losser naar Barendrecht. Wim Adolfsen

– de voormalig landelijk secretaris – is nu de penningmeester van de

VVON. Jan de Gier heeft veel kennis en ervaring in de voetbalwereld

en ik ben ervan overtuigd dat de VVON hier de vruchten van gaat pluk-

ken. In deze uitgave stelt Jan de Gier zich nader aan u voor. Ik wens

Jan heel veel succes en plezier in zijn nieuwe functie.

De eerste twee maanden in het nieuwe jaar zitten er zo ongeveer op.

Dat betekent dat de trainerscarrousel weer volop draait en heeft ge-

draaid. Contracten zijn verlengd en helaas soms ook tussentijds beëin-

digd. De VVON heeft ook nu weer diverse leden bijgestaan die in

conflict zijn geraakt met hun

werkgever (vereniging) over

een niet reguliere/eenzijdige

beëindiging van de bestaande

arbeidsovereenkomst door de

werkgever. Indien u als trainer,

zonder wederzijds goedvinden,

op straat wordt gezet, roept

dat uiteraard emoties op. Toch

wil ik u met klem vragen eerst

tot tien te tellen voordat u pu-

bliekelijk laat horen wat uw kijk

op de zaak is. 

De laatste tijd komen wij steeds

vaker tegen dat trainers via de

diverse social media zoals Fa-

cebook en Twitter uitlatingen

doen over een bestaand con-

flict of geschil. Doe dat niet. Hiermee maakt u de kans op een goede en

succesvolle bemiddeling door de VVON aanmerkelijk kleiner. Daar-

naast is ook veelal in de bestaande arbeidsovereenkomst overeenge-

komen dat u geen negatieve uitlatingen zult doen over de vereniging.

Kortom, doe geen uitspraken of uitlatingen die de bemiddeling van uw

eigen zaak bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Dreigt er een pro-

bleem of conflict te ontstaan, neem dan zo spoedig mogelijk contact op

met uw vertegenwoordiger in het district. Zij helpen u graag verder.

Ik wens u een plezierig en succesvol voetbalseizoen toe.

Arnold Westen
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HOOFDTRAINER

Jarrisch Keizer, trainer/coach DESZ 

Communicatie, 
acceptatie en plezier



Sport loopt als een rode draad door het leven

van Jarrisch Keizer. Hij vulde zijn vrije tijd

graag in met voetbal en was ALO-student in

Groningen. Via de sportopleiding haalde de

inwoner van Meppel onder andere zijn TC III-

diploma en momenteel is hij docent

lichamelijke opvoeding. “Naast actief

voetballen in de eerste tot en met de derde

klasse heb ik altijd jeugdteams getraind.

Doordat ik in het eerste speelde, kwam ik

automatisch bij teams in de onderbouw

terecht. Ik vind namelijk dat je als trainer niet

alleen de trainingen moet geven, maar ook bij

de wedstrijden aanwezig moet zijn. Na mijn

avontuur bij MSC ging ik weer spelen bij FC

Meppel, de club waar ik als voetballer begon.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen

brak ik mijn been en pas na twee jaar

blessureleed keerde ik weer terug bij de

selectie. Ik kwam nooit meer terug op mijn

oude niveau en heb na FC Meppel bij Wacker

de Wijk en SVN ’69 gespeeld. In de periode bij

SVN ’69 heb ik nog een half jaar de B1 van FC

Meppel onder mijn hoede gehad. Ik was

interim-trainer om dat team in de hoofdklasse

te houden. Vervolgens keerde ik ook als

speler terug bij FC Meppel, maar in die

periode brak ik mijn been voor de tweede

keer. Dat was het moment dat ik besloot om

als voetballer te stoppen en begon aan mijn

eerste echte klus als trainer. Dat werd FC

Meppel A1, waarmee ik in het eerste seizoen

naar de landelijke vierde divisie promoveerde.

Doordat ik voorheen het trainerschap

combineerde met zelf voetballen, stond ik nog

teveel als voetballer langs de kant. Ik ben

enorm gepassioneerd en dat was langs de lijn

nog wel eens terug te zien. Ronald Kok, mijn

huidige analist bij DESZ, herinnert mij nog wel

eens aan een moment in mijn tijd als trainer

van FC Meppel A1. Hij was destijds leider en

kan mijn gedrevenheid en emotie langs de lijn

goed verwoorden.”

Eerste echte trainersklus
“Tijdens een wedstrijd van de A1 ging er iets

mis in het veld, waardoor ik een trap tegen de

waterzak aangaf. Ronald kreeg de waterzak

volledig over zich heen en van zulke

momenten leer je als trainer. Ik ging steeds

minder als voetballer denken en besef me nu

dat ik langs de lijn een voorbeeldfunctie heb.

In de drie jaar als hoofdtrainer van FC Meppel

A1 heb ik veel geleerd, waardoor ik ook

rustiger ben geworden. Ik ben een kind van de

club en dus erg dankbaar dat ik in mijn derde

jaar de cursus TC II mocht doen. Na dat jaar

voelde ik mijzelf echter klaar voor een nieuwe

stap, waardoor ik bij DESZ heb gesolliciteerd.

Tijdens het eerste gesprek klikte het direct. De

groep werd vooraf betiteld als niet heel

makkelijk en dat vond ik wel interessant,

omdat ik als vakleerkracht ervaring heb in het

speciaal onderwijs. Ik weet niet of dat de

doorslag heeft gegeven, maar ik denk wel dat

het heeft meegespeeld. Bij FC Meppel werkte

ik erg prettig samen met mijn assistent-trainer

Michel Zweverink en leider Ronald Lok,

daarom heb ik ze meegenomen naar DESZ.

We zijn vorig seizoen begonnen in de vierde

klasse zaterdag.”

De volgende stap: DESZ
“Het is absoluut snel gegaan met mij als

trainer, maar na drie jaar A-junioren te

hebben getraind, was ik aan deze uitdaging

toe. Vorig seizoen was een fantastisch jaar,

doordat we via de nacompetitie naar de derde

klasse promoveerden. De start was
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Jarrisch Keizer debuteerde vorig seizoen namens DESZ als hoofdtrainer
van een eerste elftal. Hij leidde de club uit Zwartsluis via de
nacompetitie naar de derde klasse en gaat momenteel overtuigend aan
kop. Het succes gaat verder dan een goede spelersgroep. “Het is
belangrijk om niet alleen boven de groep te staan, maar ook veel met
spelers te praten. Daarvoor heb ik het CAP-model ontwikkeld.” 

Tekst: Twan Epe
Beeld: Henk Kuik
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fantastisch en we wonnen de eerde periode,

maar daarna leden we drie nederlagen op rij.

Voetballend hadden we een fantastische groep,

maar mentaal was het kwetsbaar. Dat is nu

anders, de onderlinge coaching en acceptatie

is bijvoorbeeld verbeterd. Nadat een team een

prijs pakt, klapt het wel eens in elkaar. Daar

hadden wij ook last van, maar na de

verliespartijen hebben we het goed opgepakt.

Na de winterstop vingen veel ploegen ons op

door in te zakken en daardoor lieten we nog wel

eens punten liggen, maar over het algemeen

hebben we een goede serie neergezet. Het

gevolg was dat we tweede werden met een

punt achterstand op de koploper. In de finale

van de nacompetitie werd Nagele uiteindelijk

twee keer verslagen. Uit won DESZ met 1-2 en

thuis maakten we het karwei af door met 4-0 te

winnen. Ook dit seizoen winnen we meestal, het

gaat tot nu toe goed.”

“Net na de winterstop stonden we zelfs twaalf

punten los van de nummer twee en in twee

jaar tijd hebben we een serie neergezet van

23 overwinningen op rij. Dat heeft niet alleen

te maken met een goede groep, maar ook met

de manier waarop wij de groep benaderen. Ik

werk met een zelfbedachte methode: CAP. Het

model staat voor Communicatie, Acceptatie

en Plezier met een bijbehorend motto: onder

Communicatie staat voetbal, want voetballen

is communiceren en Acceptatie wordt gelinkt

aan passie, omdat je in je passie acceptatie

moet tonen. Als een ander een fout maakt,

heb je dat te accepteren. Net als het

accepteren van een middenvelder die voor

balbezit kiest en de bal uithaalt in plaats van

een aanvaller de diepte in stuurt. Dat mondt

samen weer uit in plezier. Ons motto is dan:

ook voetbal en passie is plezier. In alles wat je

doet, moet je passie tonen, zowel in

aanvallend als verdedigend opzicht. Het

mooie van het CAP-model is dat we het nog

breder trekken. In het verlengde van CAP

staat de term captain: de hoofdtrainer is de

captain die boven de groep staat, de

aanvoerder is de captain die tussen de

spelers staat en op iedere plaats in het veld

hebben we een captain. Als je linksback wil

spelen, moet je ervoor zorgen dat jij ten

opzichte van je concurrenten de captain van

die positie wordt. De term captain staat voor

verantwoordelijkheid en iedere speler is

verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling

en zal dus niet alleen passie moeten tonen,

‘ER IS EEN VOETBALCULTUUR ONTSTAAN’
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maar ook moeten communiceren en zaken

moeten accepteren. De club heeft een

beleidsplan, waarin de doelstelling staat dat

DESZ in het seizoen 2015/2016 in de tweede

klasse wil spelen. Als je daarin mee wil,

moet je dus beter worden en je stinkende

best doen. Daar past mijn methode goed bij,

omdat ik spelers op deze manier dwing om

kritisch naar zichzelf te kijken en altijd het

maximale te geven.” 

Spelers aandacht geven
“Ieder jaar hebben we twee of drie momenten

per speler om een POP-gesprek aan te gaan.

Tijdens dat gesprek bespreken we in tien

minuten ongeveer twee of drie

ontwikkelingspunten. In dat gesprek

bespreken we wat beter kan en in een tweede

gesprek bekijken we of er verbetering is

opgetreden en welke nieuwe punten de

aandacht verdienen. Een mooi voorbeeld is

Lars Dunning. Hij is overgenomen van

Staphorst, waar hij tussen het eerste en

tweede in zat. Het is een geweldige speler en

omdat hij tweebenig is en we snelle spitsen

hebben, wilden we dat hij vaker van buiten de

zestien op doel zou schieten. Doordat onze

aanvallers snel reageren bij een rebound,

kunnen we gevaarlijk zijn. Tijdens de

eerstvolgende wedstrijd had hij twee

momenten, waarbij hij op doel schoot en uit

de rebound een doelpunt ontstond. Op zulke

momenten hebben we oogcontact en gaat het

gesprek nog even door ons hoofd. Je geeft

dat soort aandachtspunten ook wel eens

tijdens de trainingen aan, maar omdat je dan

met het geheel bezig bent, schiet het er soms

bij in. Daarom zijn de gesprekken erg prettig

en dat schept ook een band. We hebben het

gevoel dat we het samen doen en dat is denk

ik belangrijk als je succes wil hebben. Ik kan

het niet alleen, want ik heb daar een

bereidwillende groep voor nodig. De kracht

van ons is dat we een collectief zijn en in

elkaar geloven. Ik heb het CAP-model

geïntroduceerd, maar de spelers zijn ook

gaan nadenken en zij kwamen met de drie

P’s: positiespel en plezier is punten. Ik

reageerde daarop door de terugkoppeling te

maken naar het CAP-model en haalde de drie

‘punten’ van een eerdere

wedstrijdbespreking terug, die ik destijds op

het bord had gezet. De drie P’s positiespel,

passie en plezier vormen samen drie punten.

Op die manier ontstaat er een leuke

wisselwerking tussen de spelersgroep en de

staf. Het is veertig jaar geleden dat DESZ

voor het laatst kampioen is geworden en

daarom leeft de prestatie van het eerste

enorm. Ik probeer echter het woord

kampioenschap bij de groep weg te houden,

omdat een slechte serie, zoals vorig jaar het

geval was, de spanning weer terug kan

brengen. We moeten dominant blijven spelen

en de tegenstander onze wil opleggen, zodat

we iedere week weer een prestatie leveren.

We moeten ons als team blijven ontwikkelen.”

“De club heeft in het beleidsplan staan dat

de jeugdteams 1:4:3:3 spelen, maar wij zijn

daar als eerste elftal vrij in. Vorig seizoen

speelden wij wel 1:4:3:3, met de punt naar

achteren op het middenveld. Dit jaar hebben

we de spelersgroep voor 1:4:4:2, omdat we

twee uitstekende spitsen hebben en ik er

niet één naar de zijkant wil duwen. Omdat

wij vaak de betere ploeg zijn en dominant

spelen, leggen we de tegenstander onze wil

op: er schuiven vaak spelers door zodat we

met vier voorhoedespelers spelen. Meestal

passen tegenstanders zich aan ons spel

aan, maar als dat niet het geval is, schuiven

wij gerust een centrale verdediger door om

over het hele veld één-op-één te spelen.

Onze ploeg kan dat aan en bij balbezit

tegenpartij nodigen wij de opponent graag

uit om het spel te maken. Dan zakken wij

soms in tot de kopcirkel en zorgen wij dat de

beste opbouwer aan de bal komt. De meeste

trainers zetten de beste opbouwer vast,

maar ik ben van mening dat de minste

opbouwer vaak voor een lange bal kiest.

Vervolgens gaat de bal over de zijlijn en

kunnen wij ingooien. Uit een ingooi ontstaat

regelmatig balverlies, dus ik heb liever dat

de beste opbouwer in balbezit komt. Hij kiest

vaak voor een voetballende actie richting

het middenveld en onze middenvelders

hebben het in zich om daar snel op te

reageren. Het doel is om snel in balbezit te

komen en een nieuwe aanval op te zetten.

Dat kan door de bal snel diep te spelen of de

bal in bezit te houden.”

HOOFDTRAINER

‘SPELERS MOETEN KEUZES ACCEPTEREN’



Domineren: accepteren
“Ik hoor trainers vaak zeggen dat ze ten koste van alles van achteruit

willen opbouwen als ze het over een voetbalvisie hebben. Mijn mening

is dat de visie altijd moet zijn om drie punten te pakken. Dat bereik ik

ook graag met verzorgd spel en daar hebben wij ook de kwaliteiten

voor, maar niet ieder moment is hetzelfde. Als de keeper de bal heeft,

is een centrale verdediger inspelen en van achteruit opbouwen

logisch. Indien een middenvelder in balbezit komt en hij de bal vooruit

kan spelen, is het niet verstandig om de bal uit te halen en altijd voor

de opbouw te kiezen. De keuzes die mijn spelers aan de bal maken,

worden geaccepteerd. Ik geef de groep vaak mee dat we een station

verder moeten kijken. Op het moment dat een middenvelder er de bal

verovert, kan hij niet diep spelen als een aanvaller vergeet de ruimtes

in te duiken. Als hij dat wel doet, maar de balbezittende middenvelder

er geen vertrouwen in heeft dat zijn pass aankomt, mag hij voor

balbezit kiezen en de bal uithalen. Dan beginnen we weer opnieuw. Het

uithalen van de bal kan bij een aanvaller voor frustratie zorgen, omdat

hij de bal graag wilde hebben. Maar door de intrede van het CAP-

model worden zulke keuzes geaccepteerd en dat is een goede

ontwikkeling. De ploeg is niet meer het team die vooraf als een lastige

groep werd bestempeld. Ik ben heel duidelijk naar mijn spelers en

handel daar naar.”

“Toen ik FC Meppel A1 trainde, speelden wij soms om 12:30 uur,

waardoor ik om 14:30 uur bij DESZ kon kijken. Ik vind het niet alleen

belangrijk om tussen de spelers te staan, maar ook om de supporters

te woord te staan. Daarom ging ik tijdens de wedstrijden van DESZ met

ze in gesprek. Al snel werd duidelijk dat Robert Elken af en toe werd

neergezet als een moeilijke jongen. Daarom ben ik tijdens mijn eerste

seizoen met hem aan de slag gegaan. Tijdens een oefenwedstrijd heb

ik hem na twee minuten van het veld gehaald, omdat zijn reactie in het

veld niet acceptabel was. Ik heb hem na de wissel direct bij mij

gehaald en gevraagd ‘wil je mee in mijn visie en ga je bepaalde zaken

accepteren of ga je daar niet in mee? Als je dat niet wil, heb je een

probleem, want ik ben hier nog een paar jaar. Over vijf minuten hebben

we het er over en dan wil ik een antwoord op mijn vraag’, waarop hij

na wat brommen bij mij kwam en aangaf er toch voor te willen gaan.

Vervolgens is hij speler van het jaar geworden en heeft hij zich

geweldig ontwikkeld en gedragen. Hij heeft de A van Acceptatie dus

serieus genomen en zich in dienst van de ploeg opgesteld. Hij speelt

geweldig en helpt ons verder. Dat heb ik hem ook gezegd, want gezien

zijn prestaties en inzet heeft hij een compliment verdiend.”

Ontwikkeling mogelijk
“Ik heb absoluut de ambities om mijn TC I-diploma te halen en hogerop

te gaan, maar op dit moment zit ik bij DESZ goed op mijn plek. De

wisselwerking met de groep en de andere stafleden is fantastisch. We

staan er goed voor om naar de tweede klasse te promoveren en daarom

hoef ik hier niet zo snel weg. Ik heb vorig seizoen voor twee jaar

bijgetekend, waardoor we tijdens het evaluatiemoment in de winterstop

hebben besloten om ook volgend seizoen met elkaar door te gaan. Daar

ben ik erg blij mee, omdat ik mijzelf bij DESZ verder kan ontwikkelen en

de randvoorwaarden heel goed zijn. We hebben niet alleen een goede

groep, maar ook een kunstgrasveld om op te trainen. De voorwaarden

om te presteren zijn er en de samenwerking bevalt van beide kanten nog

steeds goed. Het zou dan ook geweldig zijn om komend seizoen met

DESZ in de tweede klasse te spelen en FC Meppel te ontmoeten. In de

beker hebben we ze al eens verslagen. Dat smaakt naar meer en

daarom kijk ik uit naar de afloop van dit seizoen en de voorzetting van

ons werk in het nieuwe voetbalseizoen. Ik merk dat de prestaties van het

eerste elftal onder de supporters leeft. Er komen steeds meer

toeschouwers op onze wedstrijden af en de betrokkenheid van

clubmensen is groot. Dat is geweldig, want zonder de inzet van

vrijwilligers kunnen wij niet tot deze prestaties komen. Social media

speelt ook een steeds grotere rol bij de onderlinge binding. Via Twitter is

de hashtag #SamenDESZ ontstaan. Ik denk dat dit veel zegt over de

ontwikkeling van de club. Dat heeft niet alleen met de prestaties van het

eerste te maken, want de F1 werd in de eerste seizoenshelft voor het

eerst kampioen in de hoofdklasse. De club is absoluut groeiende.”

HOOFDTRAINER
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‘IEDERE SPELER IS ZIJN EIGEN CAPTAIN’



Organisatie:
- Verbeteren van het opbouwen door verdedigers  
- Partijspel elf tegen tien 
- Formatie coachpartij: 1:4:4:2 
- Formatie tegenpartij: 1:2:4:3 
- Zet een veld uit van de achterlijn tot de zestien 
- Bal uit: keeper van de coachpartij begint weer

Coaching:
- 2, 3, 4, 5: rust houden in de opbouw 
- 2, 5: herken moment voor dieptepass 
- 6: maak passlijn naar 7/8 open 
- 7/8: loop jezelf vrij in de ruimte 
- 3, 4: aanspeelbaar bij balbezit 2 en 5

Aanvallen ontwikkelen (1)

Organisatie:
- Verbeteren van het opbouwen door middenvelders 
- Partijspel negen tegen acht 
- Formatie coachpartij: 1:2:4:2 
- Formatie tegenpartij: 1:2:4:1 
- Zet een veld uit van de achterlijn tot de zestien 
- Bal uit: keeper van de coachpartij begint weer

Coaching:
- 6: maak passlijn naar 7/8 vrij  
- 7/8: aanspeelbaar bij balbezit 3/4 
- 10: ondersteun 9/11 bij balbezit 
- 3/4: lange bal op 9/11 kan ook 
- 7/8 en 10: bijkomen na lange bal

Aanvallen ontwikkelen (2)

Organisatie:
- Verbeteren van het creëren van scoringskansen 
- Partijspel negen tegen negen 
- Formatie coachpartij: 1:2:4:2 
- Formatie tegenpartij: 1:3:4:1 
- Zet een veld uit van de achterlijn tot de zestien 
- Bal uit: keeper van de coachpartij begint weer

Coaching:
- 7/8: verleg spel naar aanvallers 
- 10: ondersteun 9/11 bij balbezit 
- 7/8 en 10: bijkomen voor hulp 
- 9/11: actie buitenom/pass terug

Aanvallen ontwikkelen (3) 
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OEFENVORMEN



Organisatie:
- Verbeteren van het storen door de aanvallers 
- Partijspel negen tegen negen 
- Formatie coachpartij: 1:2:3:3 
- Formatie tegenpartij: 1:4:3:1 
- Zet een veld uit van de achterlijn tot de zestien 
- Bal uit: keeper van de tegenpartij begint weer

Coaching:
- 7, 9, 11: samenkomen rond de kopcirkel  
- 7, 9, 11: laat tegenpartij indribbelen 
- 9: boogje maken naar 3/4 in balbezit 
- 7/11 aan balkant: dieptepass eruit halen 
- 7/11 van de bal af: naar binnen knijpen

Verdedigen ontwikkelen (1) 

Organisatie:
- Verbeteren van het storen rond de middenlijn 
- Partijspel negen tegen negen 
- Formatie coachpartij: 1:2:3:3 
- Formatie tegenpartij: 1:4:3:1 
- Zet een veld uit van de achterlijn tot de zestien 
- Bal uit: keeper van de tegenpartij begint weer

Coaching:
- 7, 9, 11: samenkomen rond de kopcirkel 
- 7, 9, 11: laat tegenpartij indribbelen 
- 9: boogje maken naar 3/4 in balbezit 
- 7/11 aan balkant: dieptepass eruit halen 
- 7/11 van de bal af: naar binnen knijpen 
- 7, 9, 11: dwing een pass naar 6 of 8 af 
- 8, 10: niet uitstappen, in zone blijven 
- 8, 10: volle druk aan de balkant geven

Verdedigen ontwikkelen (2)  

Organisatie:
- Verbeteren van het verdedigen op eigen helft 
- Partijspel negen tegen negen 
- Formatie coachpartij: 1:2:3:3 
- Formatie tegenpartij: 1:4:3:1 
- Zet een veld uit van de achterlijn tot de zestien 
- Hoeken bij het doel van de tegenpartij afsnijden 
- Bal uit: keeper van de tegenpartij begint weer

Coaching:
- 8, 10: in de zone blijven, niet uitstappen 
- 8, 10: kantelen richting de balkant 
- 2, 3, 4, 5: niet uitstappen/doordekken 
- 3, 4: rugdekking aan backs geven 
- 3, 4: zonedekking, in posities blijven

Verdedigen ontwikkelen (3) 
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Organisatie:
- Zet een rechthoek uit van 30x20 meter 
- Zes tegen zes plus drie neutrale spelers  
- De oefening start met een pass van de trainer 
- Spelers mogen de bal onbeperkt raken 
- Beide teams kunnen scoren op twee doeltjes 
- Bal uit: trainer speelt de bal opnieuw in

Coaching:
- Organisatie moet aanvallend denken 
- Hoge balcirculatie en diepte zoeken 
- Aannemen en verwerken van de bal 
- Het aanbieden van de middenvelders 
- Geduld bewaren als diepte niet kan 
- Bal in de ploeg houden (geen fouten)

Positiespel met neutrale spelers 

Organisatie:
- Zet een veld uit van 30x40 meter 
- Beide teams kunnen scoren op een doel 
- Viertal neemt iedere keer de bal uit 
- Bal uit: het viertal start opnieuw

Coaching:
- Speelruimte groot maken (uit elkaar) 
- Diep denken indien het mogelijk is
- Breedte- gaat altijd voor dieptespel 
- Bal in de ploeg houden, geen fouten

Partijspel 4 tegen 3

Organisatie:
- Zet een vierkant uit van 35x25 meter 
- Drietal heeft een hesje in hun handen 
- Vijftien keer rondspelen is een punt 
- Nieuw drietal na onderscheppingen 
- Spelers mogen de bal twee keer raken 
- De bal mag niet terug naar verzender 
- Spelers mogen niet middenin starten

Coaching:
- Bal niet over standbeen heen passen 
- Indien mogelijk tussen linies komen 
- Let op de aannames en verwerking 
- Blijf meedoen en blijf in beweging  

Positiespel 7 tegen 3

OEFENVORMEN
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Rick Hoogendorp, RKAVV B1 en spitsentrainer ADO Den Haag

Houd het simpel en herkenbaar



Rick Hoogendorp is een voetbaldier in hart en

nieren. Na zijn actieve carrière, die hem langs

clubs als ADO Den Haag, RKC, Celta de Vigo

en VfL Wolfsburg leidde, heeft hij eerst enkele

jaren buiten het voetbal gewerkt. Maar het

bloed kruipt ook bij Hoogendorp waar het niet

gaan kan. “Tsja, na enkele jaren begint het

dan toch weer te kriebelen. Ik heb een eigen

visie op voetballen en ik was wel erg

benieuwd of ik die over kon brengen op

anderen. Daarbij vind ik de combinatie van het

werken met de B-jeugd van RKAVV en de

jonge spelertjes op de voetbalschool een hele

leuke combinatie. Ik merk wel dat ik zelf lang

op hoog niveau heb gespeeld, want daardoor

ben ik soms weleens te veeleisend.”

RKAVV
Hoogendorp is naast teamtrainer bij RKAVV B1,

uitkomend in de vierde divisie landelijk, ook

actief als spitsentrainer bij ADO Den Haag en

als eigenaar van een voetbalschool die zijn

naam draagt. “Samen met Jimmy Charitè, ook

een bekende naam hier in de regio, liep ik al

een paar jaar rond met het een idee een eigen

voetbalschool te beginnen. Bij veel

amateursclubs is er de tijd niet voor om

jeugdspelers functionele techniek bij te

brengen. Daarom zijn wij gestart met het geven

van extra trainingen, gericht op passen, trappen

en aannemen. De Voetbalschool Rick

Hoogendorp was het resultaat.”

Elke zondagochtend staan zo’n twintig jonge

voetballertjes (en hun ouders) lekker vroeg op om

te trainen op de velden van Scheveningen. Bij de

voetbalschool krijgen ze veel persoonlijke

aandacht, omdat er op zo’n tien spelertjes twee

trainers zijn: Jimmy en Rick zelf. Het simpele

voetbal staat in de trainingen centraal.

Hoogendorp: “In voetbal gaat het erom dat je die

bal gewoon van A naar B kunt spelen, en

vervolgens van B naar C. Hakjes zijn leuk om te

zien, maar hebben geen meerwaarde in een

wedstrijd. Het spelletje gaat om de goede pass

geven, of die goal scoren. Wij werken in kleine

groepjes en proberen de spelers een paar procent

beter te maken. Hierbij putten we natuurlijk veel

uit onze eigen voetbalervaring en staat plezier

voorop. Dat stralen we zelf ook uit. Het is gewoon

prachtig werk om te doen, helemaal als je ziet dat

die kinderen steeds beter worden.”

Ontwikkelen
“Natuurlijk ontwikkel ik mijzelf als trainer ook

tijdens het werken bij de voetbalschool. In de

praktijk leer je het vak namelijk pas echt. Ik zie

hoe de kinderen zich ontwikkelen en hoe een

oefening loopt. Soms moet het iets moeilijker

of juist iets simpeler, een afstand wat groter of

kleiner maken, etc. Daarnaast geven we veel

persoonlijke aandacht en tips. Je merkt als

trainer dan vanzelf of de boodschap aankomt,

of dat je nog iets anders moet proberen. In

ieder geval trainen we altijd in simpele

DeTrainerCoach | 13

JEUGDTRAINER

“SOMS MOET JE B-JUNIOREN BEWUST EVEN DE RUIMTE GEVEN’

Rick Hoogendorp zet na een in-
drukwekkende profcarrière zijn
eerste stappen binnen het trai-
nersvak. Dit seizoen is de Hage-
naar actief als teamtrainer bij
RKAVV B1 uit Leidschendam en
spitsentrainer bij de selectie van
ADO Den Haag. Hoogendorp heeft
een schat aan ervaring in het prof-
voetbal, maar is beginnend trainer.
“Ik kom nu heel veel situaties
tegen waar ik van leer hoe ik iets
wel of niet moet doen.

Tekst: Bas van Baar
Beeld: Gerrit van Keulen



oefenvormen. Zo beginnen we bijvoorbeeld met het inspelen van een

bal, rechts aannemen en links terugspelen. Vervolgens maken we de

afstand groter, of moeten ze de bal meenemen met afwerken erbij.

Daarna gaan we weer kijken naar hoe je het beste af kunt werken. Zo

zet je steeds stapjes. Voor de kinderen blijft het simpel en herkenbaar.

Onze tips zijn gericht op de details, op het net die paar tienden van

een seconde sneller kunnen handelen. Je  hoort dat er bij veel

amateurclubs alleen een beetje afwerken en partijtje spelen, dan

missen de spelertjes een hoop. Wij proberen daarin het verschil te

maken. Door steeds iets kleins te veranderen maar verder veel te

herhalen, blijft het ook uitdagend voor de spelers.”

Wanneer gevraagd wordt naar zijn voetbalvisie, is Hoogendorp

direct duidelijk: “Ik heb geen eigen voetbalvisie in de zin van zo-en-

zo wil ik voetballen. Dat is namelijk afhankelijk van mijn materiaal.

Dus welk elftal heb ik en welke kwaliteiten hebben de spelers. Ik

moet me daaraan aanpassen. Ik kan mijn spelers wel dingen laten

doen die ze niet kunnen, maar dan komen we niet verder. Los

hiervan ben ik altijd een voorstander van leuk voetbal spelen met

een verzorgd positiespel. Maar ook hierbij geldt voor mij: houd het

alsjeblieft simpel. Voor mij is winnen het belangrijkste, en dat hoeft

niet met panna’s of trucs.”

Hobby
Juist omdat het winnen voor Hoogendorp zo’n stimulans is, probeert hij

dit ook over te brengen op de spelers van RKAVV B1. Voor hen is

voetbal vaak een hobby. “We moeten hopen dat er een  paar spelers

zijn die de ambitie hebben om in het eerste van RKAVV te komen. Een

stuk winnaarsmentaliteit is hierbij erg belangrijk. Wat ik ze dan wil

leren? Dat je duels moet spelen, hoe je je lichaam goed tussen de man

en de bal kunt draaien, dat je niet bang hoeft te zijn voor een schop,

dat je de bal niet direct weer kwijt moet willen zijn omdat je bang bent

voor het duel, dat soort dingen. Dit probeer ik continu te stimuleren

tijdens de trainingen en wedstrijden. Soms zie je dit een tijd goed gaan

en soms zie je weer een periode waarin het wat minder gaat. Dit is een

proces waar je van moet leren en wat ik moet blijven herhalen.  

“Bij RKAVV moet ik werken met een hele kleine groep. We hebben veel

blessures, vooral door pech. Zo zijn er al meerdere spelers tijdens gym

op school geblesseerd geraakt. Dat soort dingen gebeuren en je doet

er niets aan, maar vervelend is het wel. Bij RKAVV proberen we het

met de coördinator altijd zo goed mogelijk op te lossen, maar het is niet

gemakkelijk. Op trainingen hebben we sowieso vaak weinig spelers. 

Ik ben al heel erg blij met een keeper en dertien veldspelers.” 

Hoogendorp werkt met veel plezier bij RKAVV. “Het is een gezellige en

warme club met een prima opleiding. In de breedte zijn we nog niet zo

sterk, maar hopelijk komen er meer goede spelers onze kant op als we

met de eerste teams nog wat hoger spelen. ”

Tactisch trainen
“Tactisch trainen is door de vele blessures en het trainen op een

half veld soms wel moeilijk. Ik probeer de tactische accenten dus

vooral in pass/trapvormen te leggen, want daar is de ruimte wel

voor. Hierin spelen spelers vanuit hun eigen positie en zit een

tactische variant verstopt, bijvoorbeeld een variatie in de opbouw.

Mijn doel met het team is echter niet het uitvoeren van een

bepaalde variant, maar dat ze ook zelf initiatief tonen in het vinden

van oplossingen in het veld."

“Natuurlijk ben ik blij dat ik de kans heb gekregen om bij RKAVV te

beginnen als trainer. Ik heb dit afgelopen seizoen al een hoop geleerd

door op eigen benen te staan. Als speler heb ik veel ervaring, maar als

trainer nog niet. Daarom ben ik ook erg blij met de stap die ik komend

seizoen ga maken: ik word trainer/coach van het <18-elftal van ADO

Den Haag, de A2. Daar zijn de omstandigheden natuurlijk

professioneler waardoor ik mij als trainer weer verder kan

ontwikkelen. Ik ga daar werken met trainers die allemaal op een hoog
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niveau hebben gevoetbald en al langere tijd

trainer zijn bij een BVO, waardoor ik mijzelf

ook kan verbeteren. Ik heb als persoonlijk

doel voor het komende seizoen mijzelf te

verbeteren in het teamtactisch ontwikkelen

van een team en de periodisering volgens het

model van Verheijen." 

Beperkte middelen
Met beperkte middelen is het Hoogendorp toch

gelukt om vastigheid binnen de teamfuncties en

teamtaken aan te brengen bij RKAVV B1. Vanuit

de club worden meerdere varianten voor

bijvoorbeeld de opbouw aangereikt, die

Hoogendorp bij B1 veelvuldig traint in

pass/trapvormen. “We beheersen met ons team

inderdaad meerdere manieren om op te bouwen.

Ik blijf geen groot voorstander van allerlei

ingewikkelde tactische concepten, maar we

willen de spelers wel een houvast meegeven

waar ze altijd op terug kunnen vallen. Laten we

het alsjeblieft simpel houden! Zo was ik als speler

en zo ben ik ook als trainer. " Ik probeer die gasten

dingen mee te geven waar ze iets mee kunnen,

bruikbare tips voor de praktijk.” 

Wanneer de gewezen spits hierover, in de

karakteristieke Haagse tongval, begint te

praten werkt zijn enthousiasme direct

aanstekelijk. Hoogendorp heeft vanuit zijn

loopbaan meerdere simpele, maar krachtige

aanwijzingen voor spitsen meegenomen. Zo

heeft hij als stelregel: het maakt niet uit hoe

hard je schiet, als die bal maar op de goal

gaat. Dat is de voor Hoogendorp de basis.

Rondom zestien moet een spits maar één doel

hebben: het krijgen van de bal tussen de

palen. En zo zijn er meer tips. Hoogendorp:

“Wanneer je recht op de goal afkomt binnen

de zestien, plaats de bal dan met binnenkant

voet in de hoek waar je ook naartoe dribbelt.

Het is helemaal niet logisch om over je

standbeen te draaien om diagonaal te

schieten. Messi doet het ook zo, hij houdt het

ook simpel. Hier geldt voor mij dus: effectief

schieten. Kom je nou schuin op de goal

afdribbelen, plaats de bal dan met binnenkant

rechts in de rechterhoek of met binnenkant

links in de linkerhoek. Op die manier kun je de

bal om een verdediger heen draaien en draait

de bal eerst weg van de keeper. Daarnaast zal

de bal, als de keeper hem 

tegenhoudt, weer terugkomen in het veld.”

ADO Den Haag
Stukje bij beetje wordt duidelijk hoe

Hoogendorp ook de spitsen van ADO Den
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Haag beter probeert te maken. Hij zit vol met

lepe trucs om als spits je taak, het scoren van

doelpunten, zo goed mogelijk uit te voeren.

“Als spits maak je bij balbezit van de

buitenspeler altijd je loopactie naar de eerste

paal. Dan moet de buitenspeler hem ook

voorgeven en niet nog een keer afkappen. En

als je in de zestien bent, sta als spits dan nooit

stil. Je komt in beweging op het moment dat je

verdediger net even naar de bal kijkt en dan is

hij je kwijt. Wanneer je stil blijft staan pakt hij

je vast en win je het niet meer. En dan is het

natuurlijk hopen op een goede voorzet.”

Een ander accent in de visie van de Hagenaar is

het onderlinge coachen. Dit is volgens

Hoogendorp van groot belang. Hij merkt echter

ook dat zijn spelers bij RKAVV nog niet altijd goed

naar elkaar luisteren. Zo wordt er soms om de

kaats gevraagd, maar wordt die vervolgens niet

gespeeld.  Hoogendorp probeert hierin zelf het

goede voorbeeld te geven. “Op de training doe ik

zelf nog vaak mee. Ik coach dan heel duidelijk en

je merkt direct dat de spelers dan rustiger

worden. Ik hamer constant op dat coachen, want

als je het ziet kun je de beste keuze voor een

ander bepalen. Als ik echter zelf even niet meer

duidelijk coach, dan valt het direct weg. Er is

dan nog geen speler die opstaat en het met

overtuiging  overneemt. Wij missen daarin,

wanneer het iets minder gaat, wel een leider.

Het zou voor mijn team geweldig zijn als er

een speler zou zijn die op een positieve

manier dwingend kon coachen.”

Vak apart
“Het werken met B-junioren is wel een vak

apart, als je het mij vraagt. Soms moet je als

trainer ook echt even je ogen sluiten voor

bepaald gedrag. Dit is niet altijd goed want

je bent dan niet rechtlijnig, maar je kunt ook

niet over alles wat zeggen. Soms moet je die

jongens ook even wat ruimte geven, vind ik.

Als dingen echt niet kunnen spreek ik ze er

uiteraard op aan, maar ik ben geen

schoolmeester. Je weet hoe pubers zijn. Ik

ben in ieder geval niet zo’n trainer die alles

superstreng controleert. Hier hield ik als

speler ook niet van. Zo is de kleedkamer van

de spelers, daar kom ik als trainer niet veel.

Ik doe de bespreking voor en na de

wedstrijd, maar daarbuiten geef ik ze de

ruimte. Ze mogen dan lekker een muziekje

opzetten en zich op hun eigen manier

voorbereiden op de wedstrijd. Zolang ze

daar maar mee bezig zijn, met die wedstrijd,

vind ik het prima. Daarom is één belangrijke

afspraak van mij ook: geen telefoons in de

kleedkamer. Als je gaat zitten sms'en ben je

namelijk niet met je teamprestatie en de

wedstrijd bezig, maar met jezelf.”

Ook tijdens wedstrijden geeft Hoogendorp

zijn spelers de ruimte om zelf oplossingen te

zoeken en vinden. “Ik ben geen schreeuwer

langs de lijn. Ik ben van mening dat je

spelers moeilijk kunt bereiken als ze aan het

voetballen zijn. En als ik ze al bereik, dan

kijken ze naar mij en zijn ze dus niet met het

spel bezig. Dus grijp ik rustmomenten of

dode spelmomenten aan om de spelers

individueel iets mee te geven. Het gaat

averechts werken als ik druk ga doen en ga

lopen schreeuwen, daar help je je spelers

niet mee. Wat ik wel eens doe is het

schetsen van een situatie uit de wedstrijd,

en de spelers daarover vragen stellen.

Spelers vinden dit vaak nog wel moeilijk.

Voor mij is dat een extra reden om de

spelers te stimuleren om zelf oplossingen te

gaan zien en het dus niet voor te zeggen.”
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Organisatie:
- Opbouw via de rechtsback en spits
- Centrumverdediger speelt rechtsback in
- De back zoekt de spits, die uitzakt en kaatst op een middenvelder
- Die geeft diep op de rechtsbuiten

Coaching:
- Spelers starten vanuit eigen positie
- Wedstrijdechte looplijnen
- Vooractie maken
- Strak inspelen

Opbouw over rechts

Organisatie:
- Opbouw via de 10 en 6
- De centrale verdediger speelt de linksback in
- Die geeft diep op de 10, die laat vallen op de 6
- Deze geeft hem mee aan de linksbuiten

Coaching:
- Bal nacoachen
- Een keer raken (hoog baltempo)

Opbouw over links

Organisatie:
- De keeper speelt de linker centrale verdediger aan, die zoekt de 6
- Deze laat vallen op de rechter centrumverdediger
- Deze stuurt de rechtsback diep weg
- Kan uit worden gebreid met voorzet en afronden door spits(en)

Coaching:
- De rechtsbuiten maakte ruimte door naar binnen te knijpen
- Op juiste moment loopacties starten

Opkomende back over rechts
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Organisatie:
- De keeper speelt de linker verdediger aan, die speelt de 6 in
- Deze kaatst op de rechter verdediger, die ineens de diepte 

zoekt bij de diepgaande 10

Coaching:
- De spits laat zich uitzakken om ruimte te maken
- De 8 trekt het gat door diepte te zoeken op rechts
- Hoog baltempo

Opbouw via centrum

Organisatie:
- Spelers spelen elkaar diagonaal aan
- Derde man beweegt en komt eronder
- Met rechts in de rechterhoek afronden en andersom
- De 6/8 hebben keuze tussen draaien en kaatsen

Coaching:
- Maak een loopactie
- Juiste moment bijsluiten
- Rond scherp af (scoren belangrijker dan schoonheid)

Afronden

Organisatie:
- Afronden met aandacht voor de loopacties van de spits
- Trainer speelt de 6/8 in
- Die maakt de keuze: diepe bal op de spits of een hoge crosspass 

op de bijsluitende 6/8

Coaching:
- Spits rondt af
- Spits trekt verdediger mee
- Vol aanzetten zodra je verdediger wilt afschudden
- Nooit met gezicht of rug naar de situatie (sta ingedraaid)
- Let op buitenspel

Loopacties spits
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Organisatie:
- Met de volledige groep
- Iedereen speelt vanuit eigen positie
- Combinatie van achteruit door het centrum
- Vrije keuze met drie spitsen
- Spits mag zelf doordraaien of kaatsen op 6/8 die afwerkt

Coaching:
- Een keer raken
- Bal laag houden
- Inspelen op juiste been
- Vooractie maken
- Benader de bal op de juiste manier

Feel good training (1)

Organisatie:
- Met volledige groep
- Geen tegenstand
- De verdediger geeft een crosspass vanuit het centrum naar 

de buitenspeler
- Op links en rechts drie spelers in de combinatie
- Moet uiteindelijk een voorzet worden gegeven
- Twee spitsen voor de goal

Coaching:
- Spitsen schuin achter elkaar positie kiezen
- Strakke crosspass
- Zorgvuldige voorzet (anders niet afronden)

Feel good training (2)

Organisatie:
- Maak vier of vijf groepjes van drie spelers
- Een speler staat in het vak links of rechts, twee spelers centraal
- Afstand tot de goal circa 35 meter
- Crosspass naar het vak
- Buitenspeler geeft een hoge voorzet
- De aanvallers sluiten bij in de zestien
- Scoren met voet (1 punt), hoofd (2) of omhaal (3)
- Welk team heeft als eerste 10 punten?

Coaching:
- Bal goed controleren na crosspass (een keer aannemen, tweede 

bacontact voorzet)
- Aanvallers schuin achter elkaar positie kiezen

Sfeervorm
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Ontslagrecht

Dat geldt in het bijzonder met betrekking tot een arbeidsovereenkomst

voor bepaalde tijd die na afloop van de termijn waarvoor deze is aange-

gaan, wordt voortgezet. Ook zal er een wijziging optreden met betrekking

tot de arbeidsovereenkomst die van rechtswege afloopt. Er zijn daarnaast

nog vele andere wijzigingen te bespreken. Daarop zal in een andere uit-

gave van de TrainerCoach worden ingegaan.

Wetsvoorstellen
Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking van enkele van de wets-

voorstellen zijn de volgende data voorgesteld waarop bepaalde wijzi-

gingen zullen intreden

Met name de voorgenomen wijzigingen met ingang van 1 januari 2015

zijn voor veel trainer/coaches van, belang omdat daarmee zo mogelijk

bij de (contract)besprekingen voor het seizoen 2014/2015 rekening

moet worden gehouden.

Volgens de bestaande regeling loopt de arbeidsovereenkomst voor be-

paalde tijd (zonder voortzettingsbeding) van rechtswege af. De werkge-

ver is niet verplicht om de werknemer over het (naderende) einde van de

arbeidsovereenkomst te informeren. Zoals in eerdere columns is betoogd,

blinken arbeidsovereenkomsten soms in uit een veelheid van bepalingen

waarin iets werd gemeld over het einde van de arbeidsovereenkomst.

Op 29 november 2013 is het wetsvoorstel ingediend dat moet leiden tot wijziging van

verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht. Als dit wets-

voorstel ongewijzigd wordt aanvaard zal dat ook gevolgen hebben voor de trainer/coach

die veelal op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werkzaam is.

Tekst: R. Beele

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Met ingang van: wijzigen/wijzigt:

1 juli 2014 de regels voor het flexwerken, het concurrentiebeding 

en voor uitzendkrachten

1 januari 2015 de regels voor het ontslagrecht en vervalt 

de zogenoemde Kantonrechtersformule

1 juli 2015 de toetsingscriteria voor het verkrijgen van

een uitkering krachtens de Werkloosheidswet

1 juli 2016 de maximale uitkeringsduur van de WW

in achtereenvolgende stappen (één maand per kwartaal)
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Soms is er echt sprake van een zogenaamd

(voorwaardelijk) voortzettingsbeding, terwijl in

andere bepalingen slechts was opgenomen dat

de werkgever (de voetbalvereniging) geen ver-

plichting had om de trainer/coach te attenderen

op het verstrijken van de termijn waarvoor de

arbeidsovereenkomst was aangegaan. 

In het voorgestelde wetsontwerp wordt in (het

voorgestelde) art. 7:668 BW lid 1 bepaald:

"De werkgever is verplicht de werknemer uiter-
lijk een maand voordat de arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd van rechtswege
eindigt, schriftelijk te informeren:

(a) over het al dan niet voortzetten 
van de arbeidsovereenkomst; en
(b) bij voortzetting, over de voorwaarden
waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil
voortzetten.”

Indien de (schriftelijke) melding achterwege

blijft, geldt een sanctie van een maand loon. 

In lid 2 van het voorgestelde art. 7:668 BW is be-

paald wanneer de hiervoor genoemde informa-

tieverplichting niet van toepassing is, te weten,

indien:

(a) bij het aangaan van de arbeidsovereen-
komst schriftelijk is overeengekomen dat
deze eindigt op een tijdstip dat niet op een ka-
lenderdatum is gesteld, of
(b) de arbeidsovereenkomst is aangegaan
voor een periode korter dan zes maanden.

Informeren
In de praktijk betekent het voorgaande dat in de

toekomst de werkgever over elke arbeidsover-

eenkomst die is gesloten voor een periode van

zes maanden of langer(e bepaalde tijd) en

waarin een einddatum (kalenderdatum) is op-

genomen, altijd een maand voor het verstrijken

van de overeengekomen periode de werknemer

moet informeren of de arbeidsovereenkomst zal

worden voortgezet, en zo ja, onder welke voor-

waarden dat zou moeten plaatsvinden.

Bijzondere omstandigheden daargelaten, wor-

den in het algemeen gedurende de winterstop

gesprekken gevoerd over het al of niet verlen-

gen van de bestaande arbeidsovereenkomst.

Dit, omdat de trainer/coach niet het risico wil

lopen dat hij bij aanvang van het volgende sei-

zoen mogelijk geen voetbalwerkgever zou heb-

ben. Het komt echter ook voor dat zowel de

trainer/coach als de vereniging verschillende

belevingen hebben bij het einde van de be-

staande arbeidsovereenkomst (voor bepaalde

tijd). Zo kan de trainer/coach van mening zijn

dat de overeenkomst stilzwijgend zal worden

voortgezet, terwijl de vereniging ervan uitgaat

dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege

zal eindigen. De vereniging/werkgever heeft in

dat geval (bij de voorgestelde wetswijziging)

wel de verplichting om uiterlijk een maand voor

de einddatum van de arbeidsovereenkomst te

melden dat deze niet zal worden voortgezet of

onder welke voorwaarden wel zal worden

voortgegaan. Echter, op dat moment (meestal in

april of mei afhankelijk van de duur van de ar-

beidsovereenkomst) heeft de trainer geen rea-

listische mogelijkheid meer om voor het nieuwe

seizoen een voetbalwerkgever te vinden. Het is

dan ook zaak dat over de voortzetting van de ar-

beidsovereenkomst al gedurende de winterstop

moet worden besloten. Is de vereniging/werk-

gever daartoe niet bereid of niet in staat dan

doet de trainer er goed aan om gedurende de

winterstop zich te oriënteren op een volgende

stap in zijn carrière als voetbaltrainer.

Ketenregeling
Dan nog een enkele opmerking over de voort-

zetting van de arbeidsovereenkomsten voor be-

paalde tijd (de ketenregeling).

In de huidige regeling van art. 7:668a BW lid 1 is

bepaald:

1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen

a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie 
maanden hebben opgevolgd en een periode
van 36 maanden, deze tussenpozen inbegre-
pen, hebben overschreden, geldt met ingang
van die dag de laatste arbeidsovereenkomst
als aangegaan voor onbepaalde tijd;

b. meer dan drie voor bepaalde tijd aange-
gane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben
opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan

drie maanden, geldt de laatste arbeidsovereen-
komst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Kortom, voordat er sprake is van een arbeids-

overeenkomst voor onbepaalde tijd, geldt bij

achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten

voor bepaalde tijd een ‘omvangscriterium (36

maanden inclusief tussenpozen van niet meer

dan drie maanden)’ en een ‘herhalingscriterium’

(na de derde en dus bij aanvang van de vierde

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en tus-

senpozen van niet meer dan drie maanden).

Bij het wetsvoorstel van artikel 7:668a wordt lid

1 als volgt gewijzigd (huidige tekst is doorge-

streept, voorgestelde tekst is onderstreept):

1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen

a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie
maanden ten hoogste zes maanden hebben
opgevolgd en een periode van 36 24 maanden,
deze tussenpozen inbegrepen, hebben over-
schreden, geldt met ingang van die dag de
laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan
voor onbepaalde tijd;

b. meer dan drie voor bepaalde tijd aange-
gane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben
opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan
drie maanden ten hoogste zes maanden, geldt
de laatste arbeidsovereenkomst als aange-
gaan voor onbepaalde tijd.

Het eerder genoemde omvangscriterium van 36

maanden wordt bij de voorgestelde wijziging ver-

minderd naar 24 maanden en bij de drie achter-

eenvolgende voortzettingen van de

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gel-

den tussenpozen van maximaal zes maanden in

plaats van maximaal drie maanden voordat er

sprake is van een arbeidsovereenkomst voor on-

bepaalde tijd. Dat laatste is uiteraard voor de trai-

ner/coach een belangrijke bepaling, omdat hij/zij

veelal per seizoen (tien of twaalf maanden) een

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluit.

In een van de volgende uitgaven van de

TrainerCoach wordt het bovenstaande vervolgd.
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KNVB treedt op tegen onbevoegd coachen

Het is een primeur: de KNVB die een straf

uitdeelt aan een club die een trainer in dienst

heeft die niet beschikt over een geldige

licentie. Trainers in het amateur- en betaald

voetbal zijn verplicht om studiepunten te

halen om hun licentie te behouden. De KNVB

werkt met dit licentiesysteem om ervoor te

zorgen dat de kennis van trainers up-to-date

blijft. Sinds het begin van dit seizoen wordt

met behulp van het digitale wedstrijdformulier

gecontroleerd of de trainer aan de licentie-

eisen voldoet die behoren bij het niveau

waarop hij traint en/of coacht. Clubs krijgen

eerst zes waarschuwingen voordat er

daadwerkelijk straffen volgen.

Punten in mindering
Nu is er dus voor het eerst daadwerkelijk een

straf uitgedeeld. Deze bedenkelijke eer is

weggelegd voor Apeldoornse Boys. Het eerste

elftal van deze zondag vierdeklasser heeft drie

punten in mindering gekregen van de KNVB,

omdat er een trainer voor de groep stond die

onvoldoende studiepunten had gehaald. 

Arnold Westen, voorzitter van de VVON : “De

VVON is blij dat de KNVB optreedt tegen deze

clubs. Het licentiesysteem is jaren geleden al

ingevoerd. Het is voor de VVON nog steeds

een doorn in het oog dat door de KNVB

onvoldoende en niet consequent wordt

opgetreden tegen onbevoegd trainen. De

VVON beschouwt de bestraffing van

Apeldoornse Boys als een belangrijke en

onvermijdelijke stap in de goede richting.”

Beroep
Apeldoornse Boys heeft te kennen gegeven dat

het in beroep gaat tegen deze straf. De trainer

beschikte bij aanvang van het seizoen over de

juiste trainerspapieren. Ook heeft de trainer,

toen duidelijk werd dat hij niet de juiste licentie

had, zich direct voor een cursus aangemeld die

hem vanaf maart weer bevoegd maakt. 

“Dat Apeldoornse Boys in beroep gaat tegen

de straf is uiteraard hun goed recht”, reageert

Westen. “Het zou echter zinvoller zijn

wanneer de club zichzelf intern zou afvragen

hoe dit heeft kunnen gebeuren. Waarom heeft

de club bijvoorbeeld niet adequaat

gereageerd op zes schriftelijke

waarschuwingen? Het is te hopen dat de

bestraffing van Apeldoornse Boys de ogen

opent van andere clubs en trainers die hun

zaakjes niet voor elkaar hebben.” 

Apeldoornse Boys
De Apeldoornse Boys is om een reactie

gevraagd. Voorzitter Ton Heerts wilde

inhoudelijk niet op de kwestie ingaan in

afwachting van het beroep dat de club tegen

de straf heeft aangetekend. 

De KNVB heeft voor het eerst opgetreden tegen een club die
een trainer in dienst had die niet over een geldige licentie
beschikte. De trainer van Apeldoornse Boys had nagelaten
om tijdig voldoende studiepunten te halen, een verplichting
voor gediplomeerde trainers. De KNVB straft het eerste elftal
van deze zondagvierdeklasser met drie punten in mindering.
Apeldoornse Boys heeft het contract van de trainer per direct
ontbonden en gaat in beroep tegen de straf.

Tekst: Joeri Buitink & Rogier Cuypers
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Bestuurlijke Vernieuwing VVON
In de bijzondere Algemene Ledenvergadering van 23 november 2013 is besloten de organisatiestructuur van

de VVON per 1 januari 2014 aan te passen. In de afgelopen twee jaar is hierover, zowel landelijk als ook in

de districten, veelvuldig en intensief gesproken en gediscussieerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een wij-

zigingsvoorstel dat door de Algemene Vergadering unaniem is aangenomen.

Waarom bestuurlijk vernieuwen?

Het was de wens van de VVON om een

structuur en interne organisatie te realise-

ren die beter zou passen bij een goede en

professionele belangenbehartiging van haar

leden. Een structuur die aan zou sluiten bij

de wensen en verwachtingen van de leden

(voetbaltrainers) en hun vertegenwoordi-

gers. Uiteraard zou de nieuwe structuur ook

moeten passen in de huidige tijd.

Het streven naar bestuurlijke vernieuwing

kent meerdere oorzaken. De VVON wil beter

kunnen inspelen op interne en externe in-

vloeden op (de toekomst van) besturen.

Daarnaast leverde een kritische blik op de

kenmerken van de bestaande structuur en

processen stof tot nadenken op.

De huidige tijd vraagt om een eigentijdse

organisatie waarin snel en slagvaardig,

maar ook op inzichtelijke wijze tot besluit-

vorming kan worden gekomen. Daarbij dient

de communicatie via directe en korte lijnen

te verlopen. Digitalisering speelt hierbij ook

een belangrijke rol.

Wat zijn de meest concrete en zicht-
bare veranderingen?

Het goede nieuws is dat er voor de VVON-

leden vrijwel niets is veranderd. De veran-

deringen hebben vooral betrekking op de

organisatiestructuur en interne werkorgani-

satie. VVON-leden blijven, net zoals voor-

heen, ingedeeld in één van de zes

VVON-districten. Ook kunnen leden dus ‘ge-

woon’ terecht bij zijn of haar VVON-verte-

genwoordiger in het desbetreffende district.

Op de website kan men terugvinden wie

deze contactpersonen zijn.

De belangrijkste veranderingen kunnen als

volgt worden aangeduid:

•  De zes districtsbesturen verdwijnen en
hiervoor in de plaats komen per district
drie door de leden gekozen afgevaardig-
den. Districten die nu nog over meer afge-
vaardigden beschikken zullen via natuurlijk
verloop teruggaan naar het afgesproken
aantal van drie afgevaardigden.

•  Het landelijk bestuur is voortaan het
enige besluitvormende bestuursorgaan
binnen de VVON. Dit orgaan bestaat uit
het drie personen.

•  Daarnaast komt er een adviescommissie.
Deze commissie bestaat uit zes personen
(één uit elk district).

•  VVON -leden (per district) kiezen voort-
aan rechtstreeks hun vertegenwoordiger
in de adviescommissie. Daarnaast kiezen
zij nog twee VVON-vertegenwoordigers
per district.

•  De leden van het landelijk bestuur wor-
den op basis van deskundigheid en affi-
niteit gekozen/benoemd door de
ledenraad/ALV.

•  De ledenraad fungeert als hoogste con-
trolerend orgaan van het bestuur. De le-
denraad bestaat uit achttien
districtsafgevaardigden.

•  Het bestuur legt verantwoording af in de
jaarlijkse ALV (Ledenraad).

•  Het bestuur en de adviescommissie
komen gemiddeld één keer per kwartaal
bijeen.

•  Het bestuur is eindverantwoordelijk voor
de dagelijkse gang van zaken binnen de
VVON. Dit betreft o.a. het secretariaat,
financiën, website, vakblad ‘De
TrainerCoach’, juridische bijstand,
scholing & vorming en alle externe
contacten.

Naast de hierboven genoemde aanpassin-

gen is het voor leden goed om te weten dat

vanaf 1 januari 2014 een duidelijke schei-

ding is aangebracht tussen secretariaat en

financiën. Jan de Gier (voorheen actief in

district West 2) is per 1 januari toegetreden

tot het landelijk bestuur van de VVON en te-

vens gekozen tot nieuwe secretaris/mana-

ger Algemene Zaken. Hierna zal Jan de Gier

zich aan u voorstellen. Wim Adolfsen is

vanaf heden de penningmeester/manager

Financiële Zaken van de VVON. De contact-

gegevens van het bestuur treft u aan op de

VVON-website.

Naar aanleiding van deze bestuurlijke ver-

nieuwing was het uiteraard ook noodzakelijk

de statuten van de VVON aan te passen. Bin-

nenkort kunt u de aangepaste Statuten terug-

vinden op www.vvon.nl. Hebt u verder nog

vragen over deze bestuurlijke vernieuwing

dan kunt u uiteraard contact opnemen met

één van de drie landelijke bestuursleden.

Bestuur VVON
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“Ik ben opgegroeid in Rhenen waar ik een onbezorgde jeugd heb

gehad. Ik was voornamelijk buiten aan het spelen. Het leven bestond

uit naar school gaan en veel sporten, vooral voetballen. ’s Winters

werd er natuurlijk, op de uiterwaarden van de Rijn, ook veel ge-

schaatst. En tafeltennissen was ook een geliefde sport die ik op hoog

(jeugd-)niveau heb beoefend. Het sporten nam zoveel tijd in beslag dat

op enig moment mijn schoolprestaties er zodanig onder leden dat ik

het tafeltennissen op een lager pitje moest zetten. Vermeldenswaardig

is misschien nog dat je in die tijd pas op je twaalfde jaar lid kon worden

van een voetbalvereniging, in mijn geval s.v. Candia ’66 uit Rhenen. Tij-

dens mijn HBS-periode in Veenendaal heb ik, op verzoek van v.v.

DOVO, een drietal jaren in de regionale jeugd aldaar gespeeld.”

Even voorstellen … Jan de Gier
Jan de Gier is toegetreden tot het hoofdbestuur van de VVON. In

deze editie van de TrainerCoach stelt hij zich aan de leden voor. 



Opleiding
“Na de MULO en de HBS te hebben doorlo-

pen, volgde ik de vierjarige opleiding tot do-

cent lichamelijke opvoeding aan de Chr.

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

(CALO) te Arnhem. Het voetballen stond des-

tijds op een lager pitje, omdat ik niet altijd in

staat was om elke week twee keer te trainen.

Na mijn diploma behaald te hebben, ben ik

getrouwd en zijn we verhuisd naar Spijke-

nisse waar ik mijn eerste baan als docent li-

chamelijke opvoeding kreeg aan de Chr. L.T.S.

“De Oude Maas”." 

Onderwijs
“Vanaf het eerste moment ben ik het onder-

wijs altijd trouw gebleven. Enkele jaren later

ben ik overgestapt naar de Chr. M.E.A.O. te

Rotterdam waar ik uiteindelijk eind 2011, na

40,5 jaar werkzaam te zijn geweest in het

onderwijs, met prepensioen ging. De eerste

twintig jaar heb ik een prachtige baan gehad

als docent lichamelijke opvoeding, maar

door één van de domste beslissingen van de

toenmalige minister Deetman, namelijk het

afschaffen van het vak lichamelijke opvoe-

ding binnen het MBO, was ik in één keer

mijn baan kwijt. Gelukkig kon ik als stage-

coördinator aan de school verbonden blij-

ven. De laatste twintig jaar heb ik met heel

veel plezier contacten mogen leggen met

honderden bedrijven en overheidsinstellin-

gen om studenten van diverse richtingen

aan een stageplaats te helpen. Het contact

met de leerlingen, zowel klassikaal als indi-

vidueel, bleef zodoende behouden.”

Trainer 
“In 1973, na kortstondig even te hebben ge-

voetbald bij de v.v. Spijkenisse, ben ik met

trainen begonnen. Ik startte als onervaren dis-

pensatietrainer bij de vierde klasser D.J.S. uit

Rotterdam. Gelijktijdig volgde ik de toenmalige

D-cursus, daarna de speciale tweejarige B-

opleiding voor docenten lichamelijke opvoe-

ding in Zeist. En in 1978 haalde ik mijn - zoals

dat tegenwoordig heet- UEFA-Pro diploma.

Dus in vijf jaar tijd, op dertigjarige leeftijd, had

ik mijn hoogste diploma behaald. Aan het

einde van dit seizoen ben ik 41 jaar werkzaam

geweest in de voetballerij, 35 jaar als trainer

en de laatste zes als technisch coördinator.

Opvallend is dat ik bij een aantal clubs lang-

durig onder contract heb gestaan: zeven jaar

bij v.v. Zwijndrecht, 5,5 jaar bij v.v. Smitshoek

en, aan het einde van dit seizoen, dertien jaar

bij v.v. Zwaluwen.” 

“Bij twee verenigingen (DBGC en Zwaluwen) 

ben ik in één ruk van de derde naar de eerste

klasse KNVB gepromoveerd, heb een aantal

periodekampioenschappen meegemaakt en

heb bij twee verenigingen (DBGC en Nieuwen-

hoorn) de districtsbeker gewonnen. Kortom,

een prachtige tijd als trainer. Vermeldenswaar-

dig is misschien nog wel mijn korte uitstapje

naar het betaalde voetbal in het seizoen

1980/1981. In oktober van dat jaar nam ik de

plaats in van Martin van Vianen die tussentijds

naar FC Den Haag vertrok. De bvo FC Vlaardin-

gen werd aan het einde van dat jaar geliqui-

deerd, maar in dat jaar toch nog prachtige

wedstrijden gespeeld tegen Excelsior Rotter-

dam (2-3 winst in de beker) en uiteindelijk uit-

geschakeld door de latere landskampioen AZ

’67, met spelers als Treytel, Spelbos, Van Hane-

gem, Kist, Nygaard, etc. Om nooit te vergeten!”

“Vanaf 1975 ben ik ook nog jaren actief ge-

weest als KNVB-docent. Ik verzorgde des-

tijds trainerscursussen voor het D- en

C-diploma. En niet onvermeld mag blijven

dat ik gedurende zes jaar de pupillen van v.v.

Spijkenisse heb getraind. U raadt het al, het

elftal van mijn zoon!”

VVON
“In september 2009 werd ik benaderd om zit-

ting te nemen in het districtsbestuur van West

2. Met vereende krachten hebben we het dis-

trict weer nieuw leven ingeblazen en mijn rol

daarin was portefeuillehouder Scholing &

Vorming. In de afgelopen jaren hebben we

een aantal leerzame demonstratietrainingen,

met o.a. Mario Been, Raymond Verheyen, Jan

Everse, Michel Vonk, Alex Pastoor en Harry

van den Ham kunnen verzorgen. Ik verlaat het

district met een gerust hart en kan mij vanaf 1

januari 2014 richten op mijn functie als mana-

ger Algemene Zaken/secretaris in het lande-

lijk bestuur. De portefeuille Scholing &

Vorming behoort ook tot een van mijn taken, ik

blijf op deze manier nauw betrokken bij de

ontwikkelingen in het voetbal. VVON-leden

mogen ervan uitgaan dat ik mij met ziel en za-

ligheid zal inzetten voor hun belangen. Daar-

voor zijn zij lid van onze vakbond.”
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Macht corrumpeert. Dat is een veel
gebruikte uitdrukking, die in de
praktijk, helaas maar al te waar blijkt

te zijn. Deze wereld kent nogal wat lieden, die in
alle lagen van de wereldbevolking op zoek zijn
naar macht en geld en de grenzen van hun
bevoegdheden niet meer zien of willen zien. Dat
gebeurt in het bedrijfsleven, de sport en vooral
de politiek. Voorbeelden te over. De verblindende
hunkering naar geld, gekoppeld aan macht, drukt
menigeen over de rand van wat toegestaan is,
of moreel aanvaardbaar is. In hun kielzog
paraderen hele volksstammen van meelopers
die kritiekloos achter hun ‘leider’ aanhobbelen in
de verwachting een forse graan mee te pikken
uit de ruif. 

Helaas is niet iedereen een Nelson Mandela,
die de onderdanigheid aan zijn idealen nooit
overschreden heeft. Hij was een uitzonde-
ring, zonder enige twijfel. De voetbalwereld
kent een dergelijk icoon niet. Daar moeten
we het doen met Blatter. De zichzelf be-
noemde megalomane voetbaldictator is hard
bezig het voetbal de nek om te draaien. De
onderdanigheid aan de voetbalsport is aan
hem niet besteed. Met krullende tenen moest
ik aanzien dat hij het voetbal naar Qatar
brengt. Om in een kokendheet oliestaatje
zonder enige voetbalcultuur een WK onder
te brengen grenst aan waanzin, zowel in
zomer als in de winter. 

Met nog meer krullende tenen moet ik verne-
men, dat al die doden bij het bouwen van
nieuwe stadions onder erbarmelijke arbeids-
omstandigheden, hem niet aan te rekenen
zijn. Qatar heeft immers miljoenen over voor
dat evenement en wat maken die paar men-
senlevens dan uit? 

Dat is niet zijn probleem. Hij gaat helemaal
over de schreef als hij na elf seconden, een
minuut stilte voor Nelson Mandela, onder-
breekt om verder te gaan met de WK-loting.
De verbouwereerdheid onder de aanwezi-
gen was duidelijk merkbaar. Zijn feestje
mag niet verstoord worden. Hij moet het
middelpunt zijn.

Ergerlijk is dat niemand in zijn kielzog de po-
sitie van de man ter discussie stelt. Zijn va-
zallen lopen zonder protesteren in het gareel.
Dat Van Praag en Van Oostveen nu dan ein-
delijk vraagtekens bij zijn functioneren heb-
ben geplaatst, is bemoedigend. Of dat zoden
aan de dijk zet? 

Ik kan dan ook het woord respect niet meer
horen. Dat woord wordt al lang niet meer ge-
bruikt, maar misbruikt. Voor Blatter geldt al-
leen een kloppende kassa en zijn eigen
torenhoge ego. 

Het voetbal gaat er aan ten onder. Het wordt
tijd voor een ander boegbeeld, waarin het
weer echt om het voetbal gaat, als dat nog
mogelijk is… De houdbaarheidsdatum van
Blatter is overduidelijk al lang overschreden. 

Hans Bijvank
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Redactiecoördinator De TrainerCoach:
Rogier Cuypers, telefoon: 06-24606170
E-mail: rogier@sportfacilities.com

Advertentieverkoop:
Account manager & traffic,
Tim Hidden
sales@sportfacilities.com

Vormgeving:
Anton Gouverneur
studio@sportfacilities.com  

Aan dit nummer werkten mee:
Bas van Baar, Ruud Beele, Hans Bijvank, Rogier
Cuypers, Twan Epe, Jan de Gier, Rick Hoogendorp,
Jarrisch Keizer, Gerrit van Keulen

Speciale VVON-leden:
N. de Frel (erevoorzitter), J. Philippo, H. Drewes en
W. Hoeben (ereleden) en J. Biessels (lid van verdienste)

Lidmaatschap VVON en verschijning:
De TrainerCoach maakt onderdeel uit van uw 
lidmaatschap bij de VVON en is in de contributie
verwerkt. Heeft u vragen over uw lidmaatschap dan
kunt u contact opnemen met: Secretariaat VVON,
Jan de Gier, secretaris@vvon.nl, telefoon: 
06-30185442. Lid worden kan via www.vvon.nl

Leden van de VVON dienen wijzigingen in adresgege-
vens, telefoonnummer, emailadres etc. zelf aan te
passen via MIJN VVON op www.vvon.nl. Hiervoor is
het wel noodzakelijk ingelogd te zijn.

De TrainerCoach verschijnt vijf keer per jaar.
© 2014. Sportfacilities & Media BV, Zeist
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd
en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, door fotokopieën, of enige andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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