
“Mooie tijd, veel lol, de maandagavonden een vol club-
huis met veel overlegmomenten, ook heel gezellig… en 
vaak heel laat”, zegt Henk lachend. Kuuk van de Berg 
had inmiddels het “team” versterkt en zat samen met 
Henk namens de jeugd in het bestuur. “Het belang en de 
impact van de jeugd moest nog goed doordringen in de 
club”. Tot zover even onze Henk maar hij zal zijn mening 
verderop in dit artikel nog een aantal keren geven.

Van speeltuinvereniging tot Rinus 
Michels Award voor Beste Jeugdop-
leiding bij de amateurs (2004-2014)
De term “speeltuinvereniging” komt uit de mond van 
voormalig Hoofd Jeugdopleiding, John Pel. Alvorens 
daar op door te gaan, eerst iets over John zelf. John is 
een geboren Amsterdammer (1956) met een onvervalst 
accent en in zijn werkende jaren (35 jaar lang) politie-
functionaris bij met name de Amsterdamse recherche 
en trots op de berging en repatriëring van de slachtoffers 
van de vlucht MH 17 in de Oekraïne. 

“Vooral mensen-mens en daar-
om stopte ik met voetballen en 
werd ik trainer”

Aan de telefoon vanuit Andalusië waar hij als pensio-
nado zijn dagen slijt in een heerlijk zonnetje, vertelt hij 
dat hij zelf een redelijk amateurvoetballer was (“luie 
spits met scorend vermogen”) die hield van een centje 
in de achterzak en dus een clubhopper. Hij voetbalde bij 
diverse Amsterdamse clubs waarvan een aantal al niet 
meer bestaan. John steekt zijn mening niet onder stoelen 
en banken maar is inmiddels wat milder. “Vroeger kwam 
het nogal rot uit mijn strot en dat was de reden dat men 
mij bij Gold Star vroeg om trainer te worden omdat ik 
het allemaal zo goed wist. Ik vond dat de trainers er geen 
kloten van konden, hypotheek trainers waren en ik een 
mensen-mens ben dus er wel wat in zag om trainer-di-
ploma’s te halen.” Na een aantal jaren, weer bij diverse 
clubs (bij sommige sloeg het zwart geld hem om de 
oren), wilde hij stoppen. “Ik was klaar met al die senio-
ren lolbroeken die zogenaamd serieus wilden voetballen 
maar er niets voor deden of voor lieten staan”.
Edoch, FC Omniworld (het latere Almere City) kwam 
en vroeg hem om Hoofd Jeugdopleiding te worden. “Een 
wespennest, chaos, geen plan, helemaal niets. Na 3 jaar 
zelf weggegaan omdat 4x in de week naar Almere me 
te veel werd, met prima resultaten en een fantastisch 
afscheid”.

“Als politieman ben je diender 
dus dienbaar. Ik dacht, ik ga 
die klanten helpen”

Het is inmiddels 2004, John woont in Zandvoort en 
slaat aan het golfen totdat hij een telefoontje krijgt van 
René Anneese die op dat moment jeugdtrainer is van 
Kon.HFC met de vraag of onze club niet iets is voor 
hem. Een kennismakingsgesprek volgt met Kuuk van 
den Berg, Rob Verstraten en Henk Driessen die zitting 
hadden in de jeugdcommissie. “Geweldige mannen, klik 
met alle drie en zij wilden vooruit met de jeugd. Een fan-
tastische periode van maar liefst 10 jaar brak aan en heb 
ik ook veel geleerd van hen”. Kon.HFC was een “speel-
tuinvereniging” en “niets moest en alles mocht”. John 
twijfelde, is geen man die wegloopt voor uitdagingen, 
was als politieman een diender dus dienbaar (“ik ga die 
klanten helpen”) en zijn eerste presentatie was tijdens 
een ALV (Algemene Leden Vergadering). “Ik hoorde dat 
er normaal gesproken zo’n 40 man op afkomen maar het 
clubhuis zat bomvol. Ik dacht, heb ik de datum wel goed 
en is er soms een feessie?” Na zijn presentatie werd hij 

verbaal gegrild (tegenwoordig noemen ze dat roasting 
op tv) en kreeg hij termen als “we zijn geen Ajax, we 
hebben geen geld” naar zijn hoofd geslingerd en was 
de sfeer eerder explosief dan enthousiast. “Uiteindelijk 
heb ik het overleefd mede doordat ik niet dom ben, 
meer streetwise en dat kwam goed uit”. Aan de bar na 
afloop was het al snel hosanna. John werd toen als eerste 
Hoofd Jeugdopleiding in de geschiedenis van Kon.HFC 
aangesteld en werd verantwoordelijk voor de opleiding 
(selectie teams) en breedte (ieder op zijn eigen niveau). 

Succes heeft vele vaders
Het aloude spreekwoord zegt “Succes heeft vele vaders” en zoals dat meestal gaat met die zegswijzen zit er veel 
waarheid in en John F. Kennnedy voegde daar aan toe “…en de mislukking is meestal wees”. Vaak wordt dit 
gezegde gebruikt in een negatieve context en wel die van dat vele mensen onterecht een succes claimen als hun 
succes. Bij mislukking zijn er maar weinigen die hun vinger op steken.

In het kader van dit artikel over een succesvolle Jeugdopleiding wordt “Succes heeft vele vaders” in een zeer positieve context geplaatst. 
Kon.HFC, één van de Beste Jeugdopleidingen van Nederland, is niet het werk van één persoon of van weinigen maar van velen in iedere 
tijdsperiode. Ook niet van alleen de velen die zich dagelijks ermee bezig houden (zoals Hoofd Jeugdopleiding, trainers, coaches en coördi-
natoren) maar ook de ondersteunende Kon.HFC-ers en zij achter de schermen. Een bestuur en uitvoerende Jeugdcommissie die de kaders 
stelt, stuurt en toezicht houdt, de vele vrijwilligers als teammanager (vroeger leiders genoemd), grensrechters, de scheidsrechters (o.a. uit 
onze eigen academy), de klusjesploeg, de horeca manager, de lieve mensen van het wedstrijdsecretariaat, -planning, website, organisatie 
van jeugdtoernooien, -activiteiten en van speciale projecten. De vele sponsoren en … al degenen die nu vergeten worden. Dat is een risico 
maar weet dat jullie enorm gewaardeerd worden. Eén van de beste Jeugdopleidingen van Nederland maken we samen!

Succes heeft vele vaders geldt voor Kon.HFC zeer positief.

Koninklijke HFC 
heeft één van 
de beste Jeugd-
opleidingen van 
Nederland

Dit artikel, samengevat in het jubileumboek van ons aller Kon.HFC, 
bestrijkt de afgelopen 16 jaar en gaat over onze Jeugdopleiding en 
behelst met name de selectieteams van onze jeugdafdeling. 
Met velen is gesproken. De start van dit artikel is echter met Henk 
Driessen die al ruim 40 jaar aan de club verbonden is en sinds 2000 
zich bezig heeft gehouden met de jeugd en in latere jaren als vice 
voorzitter nog steeds zicht houdt op, en een warm hart heeft voor, de 
jeugd.

Henk herinnert zich 2000 nog goed met mensen als Louis Bos, Marc 
Goedknegt, Ingrid de Bruin, Antoine Konings, Rob Verstraten, Ed-
win Groeneveld en hijzelf in de jeugdcommissie. “We hadden maar 
1 jeugdtrainer, Frans Post, en Kon.HFC was vooral veel plezier en 
gezelligheid maar weinig structuur”. In die jaren begon men dus met 
het bouwen van een organisatie, het creëren van selectie en semi-se-
lectieteams en het zo goed als mogelijk opbouwen van een voetbal-
piramide. De trainingsintensiteit ging omhoog (“het pleintjesvoetbal 
was immers al verdwenen”), goede trainers werden aangesteld en 
René Anneese aangetrokken om het “veranderingsproces” in gang te 
zetten en te begeleiden. 

“Mooie maandagavonden; heel 
gezellig … en vaak heel laat”

Vele uren werden door Henk, Louis en Rob gestoken in (niet alleen) 
het jeugdselectie voetbal, ook omdat er nog geen “professional” aan-
wezig was. Die kwam er toen het driemanschap John Pel (zie hierna) 
aanstelde als eerste Hoofd Jeugdopleiding in de historie van Kon.
HFC. “John kreeg als opdracht en is een kei in het beschrijven/be-
waken van de organisatie, processen, taken/verantwoordelijkheden, 
KPI’s, functieomschrijvingen, competenties etc. Feitelijk ontstonden 
(“in de kinderschoenen nog”) de contouren van de huidige Jeugdop-
leiding.

Waar komen we vandaan, waar 
staan we en hoe ziet de toekomst 
eruit? (2004-2014)

Een opleiding, in algemene zin, betekent 
“een programma dat ingericht is om de 
benodigde kennis en vaardigheden over te 
brengen op betrokkenen om een functie 
uit te kunnen oefenen”, aldus Wikipe-
dia. In ons geval betreft dat de kennis en 
vaardigheden van het voetbalspelletje en 
de betrokkenen zijn de (selectie-) jeugd-
spelers. Een opleiding is opgebouwd uit 
verschillende fases en thematieken, zo ook 
bij Kon.HFC en leidt uiteindelijk tot steeds 
betere jeugdspelers met o.a. als doel om 
zoveel mogelijk van hen uiteindelijk in ons 
eerste seniorenteam (ook wel vlaggenschip 
genoemd) te laten uitkomen. Doe je het 
als opleiding goed, volgens de “experts”, 
dan kan de opleiding beloond worden met 
awards en erkenningen. Dat is ook gebeurd 
waarover later meer.
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Er was niets en als voorbeeld werd de indelingen van de 
teams genoemd. Zo kon het zijn dat Pelle Clement in 
de F-17 speelde, hoger werd ingedeeld en al snel de stap 
naar Ajax zette voor een latere prof-carrière. Ten tijde 
van dit schrijven speelt Pelle bij PEC Zwolle.

“Nadat ik verbaal was gegrild, 
ging ik aan de slag”

“Ik kom uit een strakke politie-wereld. Het moet klop-
pen. Open, duidelijk en eerlijk. Met mensen praten en 
niet over hen. Avond na avond op de club gezeten, had 
een contract voor 20 uren maar werden er 40 per week”. 
Kon.HFC had als doel om haar eigen jeugd goed op te 
leiden om uiteindelijk meer echte Kon.HFC-ers in het 
eerste seniorenteam te krijgen. Wilde je mee doen dan 
moest je op die trein stappen en anders op het station 
blijven staan. Slechts een enkel jeugdteam (A1) speelt 
landelijk (zoals dat toen heette), het eerste seniorenteam 
speelde 1e/2e klasse KNVB, de Hoofdtrainer had “zijn 
eigen winkel” en was er totaal geen verbinding met de 
jeugd. Een bepaalde weg werd ingeslagen die puntsge-
wijs (niet limitatief) er als volgt uit zag (en zoals Henk 
Driessen al eerder zei: “de eerste stapjes waren al gezet 
en een “professional” pakte het nu verder op”)
-  Taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden duidelijk 

omschrijven
- Organisatie bouwen
- Strak in de processen
- Verbindingen maken

- Teams op juiste sterkte indelen
- Afscheid nemen van en trainers aanstellen
- Jeugdplan maken
- Ontwikkelpunten per leeftijd opstellen
- Train de trainer met oefenstof van o.a. Wiel Coerver
- Introductie van CIOS trainers

Het klinkt als een echt bedrijf maar het leiden/
besturen van een grote club als Kon.HFC moet 
welhaast op die manier want de diverse belangen, 
die van de jeugd voorop, zijn groot.

Na de eerste 5 jaar werd er geëvalueerd en werd er 
geconcludeerd dat Kon.HFC op de goede weg was 
van speeltuinvereniging naar club met veel potentie. 
Marius ten Raa, helaas veel te vroeg en dus jong over-
leden, kwam de jeugdcommissie versterken. “Marius, 
fantastische kerel en mijn gabbertje. Heerlijk samen 
gewerkt en samen de zogeheten 9 tegen 9 competitie ge-
introduceerd”. Bij Kon.HFC ging niet alleen de kwaliteit 
van de Jeugdopleiding met stappen vooruit maar werd 
steeds meer door andere clubs en de KNVB naar de club 
gekeken en geluisterd.

“Van speeltuinvereniging tot 
club met erkenning”

In het 7e jaar van John (met een contract voor onbepaal-
de tijd) waarin de voorafgaande jaren inmiddels veel, 
ook voor de breedte teams, bereikt was, wilde Kon.HFC 

een “andere” weg in slaan, was er weinig budget en was 
een Hoofd Jeugdopleiding niet meer “nodig”. John, dat 
mag inmiddels duidelijk zijn, was niet voor een kleintje 
vervaard en kwam met een tegenvoorstel. Hij leverde 
40% in van zijn salaris maar dit moest dan wel gebruikt 
worden voor (nieuwe) trainers. Immers er komen is 
één maar stijgen is twee. “Ik wilde ze een poepie laten 

ruiken. Geld is nooit mijn 
drijfveer geweest en inmid-
dels was, en nog steeds is, 
Kon.HFC mijn cluppie”. 
Uiteindelijk heeft John in 
zijn 10e jaar zelf opgezegd 
en met opgeheven hoofd, 
de borst vooruit door het 

witte hek (“niet via de nooduitgang”) en met een mooi 
afscheid de club verlaten. Met dank aan het eerder ge-
noemde trio dat John in 2004 de kans en ondersteuning 
gaf was de speeltuinvereniging omgeturnd in een club 
met als kers op de taart, de Rinus Michels Award voor 
Beste Jeugdopleiding bij de amateurs (9 mei 2014).

“Trots op de club en dankbaar 
dat ik er 10 jaren heb mogen 
werken”

John Pel eindigt, lurkend aan een espresso met op de 
achtergrond de ruisende Middellandse Zee: 
“Ik voel me nog steeds clubman, ben trots op de huidige 
jeugdopleiding en op jongens als Gertjan Tamerus, 

Robin Eindhoven (inmiddels spelend voor Spakenburg), 
Wessel Boer en Franklin Lewis”.

Op de vraag of hij de basis heeft gelegd voor de huidige 
jeugdopleiding, antwoordt John in onvervalst Amster-
dams en met zelfverzekerdheid “1000%” en vult snel aan 
“natuurlijk met mijn staf want Alleen kom je snel maar 
Samen kom je verder”.

Koninklijke HFC is met en voor ons allen!
Er is maar ene club…

Binnenkort aflevering 2.

René Anneese mag 
in het artikel over de 
jeugdopleiding niet 
missen. Immers hij 
is een opleider pur 
sang en heeft ook een 
duidelijke mening over 
jeugdopleidingen. 
De vrouw van René 

(Stefanie) is eigenaar van dames modezaken in Heemste-
de en Haarlem (hij zelf had ooit 11 sportwinkels waarvan 
3 in Spanje. “Super druk maar gewoon trainen en voetbal-
len. Zeggen ze nu dat ze het druk hebben”), is kleurrijk, 
heeft zijn strepen in het voetbal verdiend en steekt zijn 
mening, als een rechtgeaarde Jordanees, niet onder stoe-
len en banken. “Ach door sommigen bejubeld door velen 
verguisd. Mijn lot. Twee plakjes cake is voldoende op mijn 
begrafenis, zeg ik altijd maar”, zegt hij met een lach op zijn 
olijke kop.

Tussen de dozen met damesmode artikelen op de bovenverdieping 
van één van zijn zaken, steekt René van wal en is zo’n 2.5 uur aan het 
woord. Geen moment verveelt het want deze man heeft echt iets te 
zeggen en lardeert dat met heerlijke humor en fantastische anekdotes. 
Moeiteloos noemt hij namen, wedstrijden, tegenstanders, jaartallen en 
vaak onderbouwd met cijfers, m2’s en euro’s. Soms springt hij op en 
doet iets voor. Alles zit in zijn hoofd (maar later blijkt ook op papier) 
dat getraind is op het gymnasium. Hij was zelf een zeer begenadigd 
speler bij Ajax (onder o.a. Johan Cruijff) en later Haarlem en Vo-
lendam (onder Leo Beenhakker). Bij de laatste club ooit zijn beste 
wedstrijd, 5-0 en alle goals van René als vrije middenvelder. “Ik had 
wel iemand achter me nodig die de rotzooi opruimde en dat was later 
ook het geval als trainer/coach”.

“Kritiek is niet negatief, geen kritiek is altijd negatief!”
Het is 2002 als René op de KNVB-cursus zit met Radjin de Haan 
(assistent trainer bij Kon.HFC) en Radjin hem polst of Kon.HFC niets 
voor hem is. Er volgt een gesprek met Louis Bos en Henk Driessen en 
René wordt trainer/coach. In die tijd was er nog weinig geregeld bij 
Kon.HFC en had men de ambitie om dat te verbeteren. “Er waren geen 
hesjes bij de  trainingen, we speelden met Princess ballen (ik dacht dat 
die alleen koffiezet apparaten maakten), als het vroor en je kopte zo’n 
bal dan had je een gat in je kop. Ik kreeg een 3 jaar gedragen coach-
jas van Radjin (heb ik er zelf maar één aangeschaft), koffie drinkende 
ouders op het hoofdveld en we moesten regelmatig uitwijken voor de 
cricketers”. Met Kuuk van de Berg (jeugdcommissie-lid), nog steeds 
goede vriend van René, werden de eerste Derby Star ballen gekocht 
(“prima staffelprijsie voor 500 ballen”), vroeg René aan John Beeren 
of hij leider wilde zijn (“ik had een sterke man achter me nodig om de 
rotzooi op te ruimen want ik ben recht door zee en dat vinden velen 
niet leuk”) en ging aan de slag op een “eigen” veld (veld 5, mooiste 
grasveld van de regio) met dug outs en 3x trainen in de week. Om 
12.00 uur speelden de A-junioren voor het eerste senioren team maar 
kwamen al veel toeschouwers kijken naar de verrichtingen van de A. 
“Mooie kliek jonge (echte) mannen, 3 talenten, liet Frank Korpershoek 
laatste man spelen (pushte hem al snel naar het eerste seniorenteam) 
en liet spelers op andere posities spelen dan ze gewend waren. Fantas-
tische tijd.”

Op voordracht van René werd John Pel aangesteld als eerste Hoofd 
Jeugdopleiding. “John naam de organisatie ter hand en er is geen betere 
die dat kan doen dan hij”.

“Wet der getallen en de krenten uit de pap”.
Over opleiden heeft René een duidelijke mening. “Indertijd leidde 
Ajax echt op. Sonny Silooy, Frank Rijkaard, Johnny van ‘t Schip, Gerald 
Vanenburg, Edwin Bakker en Marco van Basten kwamen uit de jeugd-
opleiding. Nu speelt de O-19 met 14 nationaliteiten en komen ze pas 
op 17/18 jarige leeftijd naar Ajax. Dat is geen opleiden dat is scouten. 
Ook goed maar noem het dan geen opleiden. Ajax heeft gewoon zijn 
scoutingsgebied vergroot van regionaal naar Denemarken tot Afrika 

via Zuid Amerika. Ik zie dat ook bij Kon.HFC; steeds meer spelers van 
buitenaf, wat is er nou echt doorgedrongen in de basis van het eerste 
seniorenteam? Noem het dan geen opleiden maar gewoon scouten”.
René gaat verder: “Een jeugdopleiding begint met goede trainers. Een 
goede jeugdopleiding hoeft niet op hoog nivo te spelen maar moet van 
hoog niveau zijn. Het begint met een grote groep spelers (kwantiteit; 
wet der getallen) en dat voordeel heeft Kon.HFC dus al, vervolgens kijk 
je naar kwaliteit (talentherkenning; de krenten uit de pap) en met die 
gassies  (1 à 2 per leeftijdscategorie) ga je individueel aan de gang. In 
alle facetten. Die gassies interesseren mij, niet het hele team. Een team 
debuteert nooit, het gaat om die enkelen, die debuteren en moeten 
naar het eerste seniorenteam en slaan het liefst het tweede team over. 
Onderweg verlies je jongens maar uiteindelijk debuteren er toch spe-
lers. Als hoofdtrainer heb ik er zo’n 30 tot 40 spelers laten debuteren. 
Ok. We speelden op een lager niveau dan nu maar het kan nog steeds. 
Bij opleiden moet je als opleider maar ook als speler egoïstisch zijn, 
daarom was het belangrijk dat ik mensen als Louis Bos, Kuuk van de 
Berg, Henk Driessen en John Pel achter me had staan om de scherven 
op te vegen”.

“Arrogantie is zelfvertrouwen, kapsones is een tekort aan 
zelfvertrouwen”.
Met die groepjes van enkele spelers ging René op de woensdag apart 
aan de slag. Intensiteit hoog, half uurtje alles individueel, daarna 
tijdens reguliere trainingen 5 tegen 5 en niet 2 tegen 2 want dan wordt 
het duwen en beuken, uitleggen hoe je open gedraaid moet staan, 
onder- en bovental, koppen over je slechte schouder, bij wedstrijden op 
andere posities, kwartiertje met 10 man spelen of bv met een dubbe-
le rechtsbuiten. Kijken hoe ze dat oplossen. Van leren omgaan met 
weerstand, leer je om te gaan met weerstand. Heb je vaak niets aan in 
de opleiding. Krijg je allemaal middelmatige werkertjes. Werken met 
talenten die je herkent omdat ze kunnen voetballen maar vooral zich 
kunnen aanpassen aan steeds een hoger nivo. Het zijn ook maar enke-
len die alles er voor willen doen en laten. “Dat gelul met veel huiswerk, 
gamen, vriendinnetje. Door hen zelf, omgeving en trainers vallen velen 
af. Was regionaal probleem maar nu landelijk. Als jeugdtrainer word je 
gek van de ouders en daarom ben ik uiteindelijk gestopt”.
Voor een goede jeugdopleiding moet je hard op zeggen wat je vindt 
en wilt, geen zachte heelmeesters, die maken stinkende wonden. Het 

gaat om die enkelen die het eerste halen. Krenten uit de pap. “Bij mijn 
vrouw In de winkels laat ik de meiden ook niet vragen: “Zoekt u iets? 
Maar zoekt u iets speciaals?”, ik zeg toch ook niet ’s ochtends: “Fijn dat 
jullie er al zijn om 10 uur en ik hoop dat jullie blijven tot 6 uur. En op 
het veld geldt; om het pionnetje heen en niet tot aan het pionnetje. Dat 
is het verschil”. 

Henk Driessen is het hier niet mee eens: “Nee, niet alleen de krenten 
uit de pap. We leiden alle spelers in de jeugd selectieteams op. Tuurlijk 
komen daar maar enkelen van uiteindelijk in het eerste seniorenteam 
maar belangrijk zijn ook Jong Kon.HFC (noot: in seizoen 2020-2021 
O-21 geheten)en Zaterdag 1. Daarnaast zie ik graag ook jeugdspelers 
met plezier hun verdere leven voetballen in bv Kon.HFC 6 en later 
de veteranen. Ook heb ik er geen moeite mee als ze weg gaan naar bv 
RCH, HBC en DSOV. Immers niet iedereen kan in het eerste senioren-
team komen. Dat is de wet der getallen.”

Het klinkt voor velen misschien hard en uit de oertijd maar René 
maakte ook veel lol met alle jongens. Prachtige anekdotes over liter 
shampoo in het bubbelbad (2 politie-busjes bij het hotel), Midalgan 
in de onderbroeken, de brandspuit op de hele kleedkamer met spelers 
erin en met elkaar op stap; zeker als er wat te vieren viel. 

“Kookboek voor Jeugdopleidingen”.
Tot slot opent René zijn computer en laat een goed bewaard geheim 
zien. Kookboek voor Jeugdopleidingen, heet dat. Een 68 pagina’s tel-
lend document waar hij 3 jaren aan heeft gewerkt. Waarom Kookboek? 
“We kunnen allemaal een eitje bakken maar ieder eitje smaakt anders. 
Soort boter, hoeveelheid zout, misschien wat peper en type eitje”. Het 
kookboek is alles omvattend beginnend met visie, missie en ambitie en 
daarna aspecten als training stof, coaching, speelwijzen (per leeftijds-
categorie), conditie, mentaliteit, fysiek, periodisering, jaarplanning en 
financiën. A,B,C,D: Ambitie (voor morgen), Beleving (vandaag), Com-
municeer wat je wil en Discipline om afspraken na te komen. Indruk-
wekkend. Een kookboek dat vele “koks” zouden moeten lezen maar 
wellicht blijft het achter in de computer van René. Immers visionairs en 
orakels zijn voorbestemd voor de brandstapel.

René Anneese trainer/coach, visionair, orakel maar vooral opleider

Van links naar rechts: Neil Kaas, Mike vd Ban, John Pel en Hans van Laar


