
Het is belangrijk clat spelers elkaar accepte-

ren, vindt de oefenmeester. "Daar ben ik 

heel erg mee bezig. Accepteer als een team-

genoot wat tegen je zegt. En ook als ik fel 

reageer, doe ik het om een speler beter to 

maken. Verder vind ik belangrijk to weten 

wat er zich thuis afspeelt. Ook clat bevordert 

acceptatie. Bijvoorbeeld wanneer een ouder 

ernstig ziek is, wil ik clat weten. Als iemand 

clan bijvoorbeeld wegloopt, clan roep je ie-

mand niet meteen terug. Dan laat je hem 

even gaan. Ik krijg niet met iedereen clat per-

soonlijke contact, maar ik probeer het wel." 

De vv Steenbergen-trainer maakt niet een-

op-een gebruik van een teambuildingsmodel. 

"Ik ben iemand die dingen op gevoel doet. 

Als ik toch een vergelijking moet maken, clan 

lijkt het wel een beetje op het model van 

schrijver Patrick Lencioni (zie kader). Hij heeft 

een model ontwikkeld: vijf frustraties van 

team work. Dat komt in de buurt van hetgeen 

wij doen. Er staan punten bij waarbij hij ha-

mert op discipline, toewijding, vertrouwen  

winnen van elkaar en gezamenlijk tot een 

doel komen. Hij heeft het over het gezamen-

lijk prijzen van een groep, maar ik compli-

menteer ook jongens individueel." 

Het hameren op het teambelang is niet voor 

iedereen iets clat ze gewend zijn. "spelers 

zijn niet altijd voor honderd procent betrok-

ken bij teambuildingsactiviteiten. Ze gaan 

voor eigen succes en denken soms minder 

aan het collectieve belang.longens die clan 

een harde hand nodig hebben, pak ik ook 

harder aan. Dat doen ook de leiders binnen 

de groep. Het maakt ook meer indruk wan-

veer een teamgenoot clat doet, clan wanneer 

de trainer clat doet. Daardoor praat ik veel 

met leiders clat ze hen erop aanspreken." 

Van der Ree is niet lovend over de mentaliteit 

van de jeugdvoetballers in het algemeen. 

"Die is de afgelopen jaren wel achteruit ge-

gaan. Dat vergt ook wat aanpassingen van 

ons als staf. We zijn iets coulanter. Eerst stond 

ik om half acht bij de deur van de kleedkamer 

of iedereen op tijd is, maar nu wil ik gewoon  

clat ze tijdig op het veld staan. Wat ook lastig 

is, is clat ouders moeten wennen clat ik er als 

trainer over het algemeen kort op zit. Ouders 

hebben me daar wel commentaar op gege-

ven. Ik doe het niet om iemand de grond in 

to boren, maar wil een speler juist beter 

maken. Dit seizoen heb ik die strijd overigens 

niet met ouders, maar antlers leg ik uit 

waarom ik iets doe en wat ik wil bereiken. 

Ook de club was wel eens sceptisch wat be-

treft mijn harde hand." 

Tip, 

Heeft hij nog tips voor trainers die moeite 

hebben met het smeden van een collectief? 

"Wees duidelijk en rechtlijnig. Wat wil je als 

trainer en wat wil je bereiken met de groep? 

Laat ook dingen vanuit de groep komen, 

want vooral de A- en B-junioren hebben een 

cluidelijke eigen mening. Laat ze vertellen 

wat ze willen bereiken. Als staf begeleid je 

ze, maar het is hun hobby. Ze willen preste-

ren en daar moeten ze wat voor over heb-

ben. Ik wijs ze tijdens het seizoen vaak op 

de gemaakte afspraken ook. Zorg er daar-

naast voor clat je teambuildingsactiviteiten 

organiseert. Door anderhalf uur samen to 

trainen leer je elkaar niet meteen kennen. Ze 

hoeven bij mij niet elke week bij elkaar over 

de vloer to komen, maar het stemt me wel 

tevreden als ik hoor clat jongens elkaar ook 

buiten het voetbal zien." 

"EEN SPELER DIE EEN 
TEAMGENOOT AANPAKT 
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