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Een voetbaltrainer is als een stuk fruit: 
             het is niet lang houdbaar

Het leven van een voetbalcoach kan 
soms heel kortstondig zijn. Wanneer je 
een aantal wedstrijden op rij verliest, 
kan het avontuur binnen no-time voor-
bij zijn. Weet je echter een paar wed-
strijden op rij te winnen, dan ziet het 
leven er weer een stuk rooskleuriger uit. 
De voetbalwereld zit soms raar in elkaar. 
Hoe lang kan een trainer meegaan?

door: Siem HuijSkeS, robin tibbe en rijcko treep

Gertjan Verbeek is het voor-
beeld van het bijzondere 
voetbalwereldje. De ex-trai-
ner van AZ werd, kort nadat 

hij van koploper PSV had gewonnen, 
ontslagen. Ondanks de goede resul-
taten die hij met AZ behaalde (onder 
andere de winst van de KNVB-beker 
afgelopen seizoen), was het toch einde 
verhaal voor de 51-jarige Verbeek. De 
klik tussen hem en de spelersgroep 
was niet meer aanwezig, zo stelde het 
bestuur van de Alkmaarders. “Kenne-
lijk is mijn houdbaarheidsdatum drie 
jaar”, reageerde Verbeek op zijn ab-
rupte ontslag. “Wel vreemd dat ik zelf 
weinig heb gemerkt van onrust onder 
de spelers. Ik heb het niet zo ervaren, 
daarom kwam het ontslag voor mij 
ook als een verrassing.”

Verbeek hield het desondanks drie-
enhalf jaar vol in Alkmaar. Dat is vrij 
lang voor een Nederlandse trainer. 
Gemiddeld blijven hoofdtrainers in 
het Nederlandse voetbal elf maanden 
bij hun club. Vergeleken met andere 
landen is dat erg magertjes. In 36 
andere Europese landen is dit getal 
een stuk hoger. Foppe de Haan, de 
langstzittende trainer in de Eredivisie 
tot op heden, kan zich wel voorstel-
len dat de klik tussen Verbeek en de 
spelersgroep voorbij was. “Het is wel 
iemand die vindt dat zijn weg de juiste 
is. Als mensen (spelers) merken dat 
ze er beter van worden, dan gaan ze 
met hem daarin mee. Maar dat houdt 
ook een keer op”, aldus de voormalig 
trainer van onder meer sc Heerenveen. 
“Op een gegeven moment krijgen ze 
een andere mening en dan moet je dat 
zien op te lossen. Lukt je dat niet, dan 
heb je een probleem”, stelt De Haan, 
die zelf negentien jaar actief was bij 
Heerenveen en daarmee de lijst aan-
voert van de langstzittende trainers.

Verbeek was echter niet de eerste 
trainer die dit seizoen ontslagen werd. 
Alex Pastoor van NEC Nijmegen ging 
hem voor. Pastoor werd al na drie wed-
strijden ontslagen door de club. Ook 
tegen het einde van het vorige seizoen 
waren de prestaties niet om over naar 
huis te schrijven. De logische reden 
voor het vertrek was dan ook dat ‘de 

huidige resultaten geen toekomst 
meer boden voor NEC.’ Met Pastoor 
en Verbeek staat het aantal ontslagen 
trainers dit seizoen al op twee. Dat 
is net zo veel als het vorige seizoen 
tezamen. Destijds moesten alleen FC 
Twente-trainer Steve McClaren en NAC 
Breda-trainer John Karelse het veld 
ruimen. In het seizoen 2010/2011 en 
2011/2012 moesten er beide seizoenen 
vijf trainers hun koffers pakken.

Humor
De zeventigjarige De Haan onthult het 
geheim van een voetbaltrainer die zijn 
club lang trouw blijft. “Je moet passen 
bij de club, dat is heel belangrijk”, 

vervolgt de oefenmeester, die op dit 
moment geen club heeft. “Het hangt 
er ook van af hoe je binnenkomt. Als 
je bij een topclub binnenkomt, heb 
je met hele andere omstandigheden 
te maken. Het gaat erom hoe je bent, 
hoe goed je kunt luisteren en of je 
ideeën passen bij de club.” De Haan 
weet ook een andere essentiële eigen-
schap voor een trainer. “Humor. Dat 
is ook ontzettend belangrijk. Als je als 
trainer het lang vol wilt houden, dan 
is humor een belangrijk wapen. Soms 
komen spelers naar je toe met een 
probleem. De kunst is dan om het niet 
al te ernstig te nemen en het proberen 
op te lossen en dan eindigen met een 

grapje. Dat doet spelers vaak goed”, 
weet de Friese keuzeheer. 

Gerard Marsman, technisch manager 
bij Coaches Betaald Voetbal (CBV), 
vult de oud-bondscoach van Jong 
Oranje aan. “Iedereen vindt de trainer 
de grootste passant van de club. 
De trainer of coach heeft daarom 
een langere tijd nodig.” Marsman 
betekent met zijn organisatie veel 
voor Nederlandse trainers. “We zijn 
er vooral om de belangen van de 
trainer/coach te dienen. Daarnaast 
kijken we naar waar er werkgelegen-
heid zit voor de trainers zonder club. 
Dat kan bijvoorbeeld ook buiten de 

Nederlandse grenzen zijn.”

Band scheppen
De Nederlandse competitie staat 
bekend als de ‘Mickey Mouse-compe-
titie’. Dat wil zeggen dat bij de jeugd 
de prioriteit ligt en dat het doel is om 
spelers op te leiden. Pas wanneer ze 
rijp zijn, mogen ze naar een grotere 
(top)club vertrekken. Trainers krijgen 
van de club als opdracht mee om de 
spelers zo goed mogelijk op te leiden. 
Zij krijgen dan het volste vertrouwen 
van het bestuur, waardoor de coaches 
geruime tijd aan het team kunnen 
bouwen. Een voorbeeld daarvan is de 
huidige manager van Ajax, Frank de 

Boer. Hij is al sinds december 2010 
actief voor de Amsterdammers. Ook 
Feyenoord-coach Ronald Koeman 
heeft de tijd gekregen om aan zijn 
jonge team te sleutelen. Hij werkt al 
sinds juli 2011 in Rotterdam. 
Vertrouwen van het bestuur is zeer 
belangrijk voor de houdbaarheid van 
een trainer. Zo’n bestuur bepaalt 
namelijk veel, zo niet alles. De Haan 
kende in zijn Heerenveen-tijdperk het 
vertrouwen van voorzitter Riemer 
van der Velde. Die was naast collega 
ook een goede vriend van De Haan. 
“Riemer wist het altijd precies. Als die 
het gevoel had: er zit nog rek in of we 
maken een volgende stap, dan staat 

trainers zijn afgestemd op deze tijd. 
“Vroeger moest de trainer alles zelf 
doen. Nu hebben ze veldtrainers, trai-
ners voor aanvallers etc.” De komst 
van de moderne media heeft boven-
dien voor veel verandering gezorgd in 
het ‘trainerslandschap’. “Er zijn veel 
meer soorten media dan vroeger. De 
trainer moet hier mee kunnen om-
gaan. Je kunt zeggen dat de trainer 
niet alleen voetballend en tactisch, 
maar juist in het algemeen goed moet 
zijn opgeleid”, stelt Marsman.

Spelersraad
Tegenwoordig bestaat er ook een 
spelersraad bij clubs. Dat houdt in 
dat een paar spelers uit het team zich 
verantwoord voelen om misstanden 
aan de kaak te stellen bij de trainer 
of juist om aan te geven waar zij 
tevreden mee zijn. De spelersraad van 
AZ stuurde bijvoorbeeld Verbeek de 
laan uit. Enkele jaren geleden besliste 
de spelersraad van Feyenoord dat 
Mario Been het veld moest ruimen. 
De invloed van de spelersraad wordt 
dus alsmaar groter.

De Haan stelt dat je als trainer een 
programma moet maken die de route 
uitstippelt over de weg die je wilt 
bewandelen. “De spelers moeten het 
gevoel hebben dat ze beter worden. 
Je moet dan met hen gaan praten, 
bespreken over of het haalbaar is. 
Verder moet je uitleggen wat je doet. 
Je moet iedereen de aandacht geven, 
maar je moet de spelers ook weer 
niet verwennen.”  
 
 

niemand ter discussie. Hij voelde het 
goed aan. Een goeie band scheppen 
met elkaar is erg belangrijk.” 

De rol die een technisch directeur 
speelt bij een aanstelling en ontslag 
van een trainer mag volgens Mars-
man ook niet worden onderschat. 
Naast technisch manager bij het CBV 
was Marsman eerder een tijdlang 
technisch directeur bij achtereen-
volgens SC Heracles, De Graafschap 
en Go Ahead Eagles. “Je moet zeven 
dagen per week met de trainer com-
municeren. Een beetje vinger aan de 
pols houden, zeg maar. Je bent im-
mers het technische hart van de club. 
Bovendien, waar houdt het op voor 
een trainer?”

Trainerslandschap
Uit onderzoek is gebleken dat een 
trainer in de Nederlandse competitie 
gemiddeld elf maanden zijn club 
trouw blijft. De Haan is al jarenlang 
het uithangbord van langstzittende 
trainers in de Eredivisie, vindt ook 
Marsman. ”Door de lange transfer-
periode moet je in Nederland ieder 
jaar weer beginnen met een nieuwe 
groep. In Engeland krijgen de trainers 
daarom gebruikelijk langere tijd van 
het bestuur, om de zaak op orde te 
krijgen”, aldus Marsman. “Tevens 
blijkt uit onderzoek dat een trainer 
wegsturen in de meeste gevallen niet 
loont.”

In de ogen van het CBV is het be-
langrijk dat de opleidingen van de 

Snelst ontslagen en vroeg 
opgestapte trainers  

alex pastoor is dit seizoen aan de dijk gezet door nec nijmegen. nog 

nooit eerder werd een trainer in de eredivisie zo vroeg in het begin van 

een voetbaljaargang ontslagen pastoor mocht na drie duels zijn koffers 

pakken en zit sindsdien zonder club. pastoor is weliswaar de snelst 

ontslagen trainer, maar er zijn vier coaches die nog eerder besloten om 

zelf op te stappen. Hans kraay sr. leverde in 1975 al naar vier dagen 

zijn contract in bij ajax. Wiel coerver moest twee jaar later vanwege 

hartproblemen na twee dagen zijn taken bij go ahead eagles neerleg-

gen. Leo Steegman vertrok als hoofdtrainer van Fc Volendam eveneens 

na twee dagen. Hij werd echter technisch directeur bij die club. Frans 

thijssen besloot in 1999 op te stappen bij de graafschap, omdat hij 

niet overweg kon met assistent-trainer massimo morales. ook dat vond 

al na twee dagen plaats.     
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“Je moet passen 
bij de club”

 Foppe de Haan


