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COLOFON

Ervaring niet vereist
Afgelopen zomer kwam tijdens het EK voetbal in het dagelijkse praatprogramma Panenka de volgende 
publieksvraag in beeld: “Bewijst het verloop van dit EK dat trainers een grotere invloed hebben op de pres-
taties dan vaak wordt verondersteld?” Voor de kenners geen hersenbreker, maar het prominente belang 
van de trainer/coach wordt blijkbaar niet alleen op topsportniveau in vraag gesteld. Op de website van 
een amateursportclub las ik deze zomer bij de oproep voor nieuwe trainers: ‘Ervaring niet vereist’. Niet 
weinig clubs – waar de bulk van de sportende kinderen zich toe wenden en waar dus de absolute basis 
wordt gelegd – zijn in hetzelfde bedje ziek: trainingen worden gegeven door de spreekwoordelijke zatte 
nonkel, oudere broers of speelkameraadjes en andere bereidwilligen. Goedbedoeld vrijwilligerswerk, ze-
ker, maar met goede bedoelingen geraak je niet ver in een competitieve omgeving als sport. If you pay 
peanuts, you get monkees. “Noodgedwongen”, klinkt er als meest gehoord excuus, waarmee de kous 
wel erg makkelijk af is.

Nochtans zijn deskundigen onverdeeld over het doorslaggevende belang van de trainer/coach in de 
sportieve ontwikkeling van talent. In onze vorige editie vroegen we Eddy De Smedt, delegatieleider in Rio, 
naar waar een bijkomend budget voor topsport zou moeten gaan. Het antwoord was kort en krachtig: 
“Coaches. Topcoaches!” In de nieuwsbrief van de Nederlandse sportmarketinggoeroe Frank van den Wall 
Bake stond te lezen over de Nederlandse topsportsuccessen: “Als je de huidige successen analyseert, 
dan spelen coaches daarin een belangrijke rol.” Toch viel het op de Spelen eigenlijk wat tegen met die 
‘Nederlandse topsportsuccessen’. Zo had het gespecialiseerde Infostrada Sports tevoren berekend dat 
Nederland dertig medailles zou halen (België kwam in dezelfde studie op vier medailles uit en presteerde 
dus inderdaad écht goed), dit werden er uiteindelijk ‘maar’ negentien. Een van de redenen was de afgang 
van de Nederlandse zwemmers. Wat wil het ‘toeval’? De Nederlandse zwemsuccessen waren enkele 
Spelen lang onlosmakelijk verbonden met topcoach Jacco Verhaeren, die in 2014 naar Australië verhuis-
de. Nederland haalde nul medailles in het zwembad in Rio, Australië tien ... Een maand na die Spelen is bij 
ons de tsunami aan halleluja’s wat gaan liggen en is er ruimte voor wat grondiger reflectie. U leest Hans 
Vandeweghe op pagina 10. Deze quote licht ik daar even uit: “Goede, gedreven trainers zijn de trekkers 
van topsportsucces.”

Over naar dat andere topsportevent deze zomer. Niet alleen de Nederlandse zwemarmada werd gekel-
derd, de voetbalploeg mocht niet eens meedoen. De Nederlandse voetbalbond kwam met het master-
plan ‘Winnaars van Morgen’ met als voornaamste focus ‘de ontwikkeling van betere trainers en zo betere 
spelers’. Zo worden er de volgende jaren 41.000 jeugdtrainers opgeleid.

Over voetbal gesproken: onze Rode Duivels werden volgens de publieke opinie vooral geen Europees 
kampioen door ... de coach. Die is inmiddels vervangen en zijn opvolger heeft als T3 een voormalige 
superster zonder diploma. Waarmee een bond die wél al jaren lang investeert in het naar een hoger 
niveau tillen van het trainersgild haar eigen Pro Licence te kakken zet. En zo dus indirect de deur opnieuw 
op een kier zet voor de goedbedoelende zatte nonkels en PlayStationkameraadjes. “Laat dan iedereen 
die er goesting in heeft maar trainer worden”, aldus een verbolgen Jan Ceulemans. En ook op sport-
takoverschrijdend niveau wordt het belang van de trainer/coach voortaan geofficialiseerd en gevalori-
seerd. In het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector zal de kwaliteit van het aanbod (het aantal 
sportgekwalificeerde trainers in sportclubs en het aantal jaarlijks nieuw opgeleide sportgekwalificeerden) 
meewegen in de bepaling van de hoogte van de subsidie.

Iedere mens – en dus ook sportende mens – is het resultaat van nature en nurture, van talent en van wat 
daarmee wordt gedaan. Over nature kunnen we kort zijn: daar talent momenteel – gelukkig maar – nog 
steeds geen exacte wetenschap is en je bij het verwekken ervan als clubleiding of federatie doorgaans 
toch niet bent uitgenodigd, komt het eropaan dat talent zo goed mogelijk te detecteren en daarna te 
trainen/coachen. In het detecteren zijn we – volgens de wereldomvattende SPLISS-studie naar de be-
palende factoren voor sportief succes – erg goed. In het trainen ervan is er echter nog heel wat marge 
voor verbetering ...

Talent maken kun je niet, het ontdekken kunnen we al goed, de sleutel tot meer sportief succes ligt in dat 
talent te trainen en te coachen.

MARKO HEIJL 
@MarkoHeijl
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