
Benjamin, de liefhebber. 
 
Het hoogste trainingsbezoek geeft duidelijk aan. 
Hier heb je een liefhebber staan. 
Soms heeft hij het blijkbaar koud. 
Waardoor hij zijn handen verstopt houdt. 
Rechts achterin is echt zijn plek. 
Het is dan ook een echte back. 
De strijd gaat hij graag aan. 
Maar dat kwam hem duur te staan. 
Het sleutelbeen bleek gebroken. 
Ja, daar is al veel over gesproken. 
Maar een liefhebber zal geen liefhebber zijn. 
Dus zit Benjamin toch weer langs de lijn. 
Je mag altijd nog een keer de grensrechter assisteren. 
En op die manier ook zijn vak aanleren. 
 
Succes, 
 
Trainer/ coach 
Jack, Niels & Ferdy 
    

  



 
Colin, de voetballeider. 
 
Colin is de onbetwiste voetballeider. 
Daarnaast is hij ook een ferme strijder. 
Voorop gaan in de wedstrijd is voor hem niet 
vreemd. 
Vandaar dat hij het aanvoerderschap dan 
ook op zich neemt. 
Als centrale spil denkt hij graag vooruit. 
En is iemand die dan ook weer aansluit. 
Hij is altijd weer aanspeelbaar. 
En is daardoor haast ongrijpbaar. 
Coachen gaat ook steeds beter . 
Laat hem maar schuiven deze km vreter. 
 
Succes 
 
Trainer/ coach 
Jack, Niels & Ferdy 

  



Deion, mooi tweebenig. 

 

De eerste training keek ik verbaasd. 

Komend vanuit de D1 werd er links en rechts strak gepasst. 

Ook het vrijlopen is goed ontwikkeld. 

En als spits raakt hij zelden geprikkeld. 

Gelukkig zie ik hem steeds vaker het heft in handen nemen. 

En op die manier een hoofdrol claimen. 

Want door valse bescheidenheid wordt je begrenst. 

En opkomen voor jezelf is hier op dit moment gewenst. 

Soms moet je een speler afremmen in zijn dadendrang. 

Dat is bij Deion niet van belang. 

Deze mag zich best laten gelden. 

En al zijn voetbalkunsten laten zien op de velden. 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

  



Floris, de verrassing van het seizoen. 

 

Komend als laatste man. 

Dacht ik, zo die kan er wat van. 

Maar er moet op meerdere plaatsen gespeeld kunnen worden. 

En het liefst in verschillende volgorden. 

Ik kijk dan naar de diverse kwaliteiten. 

Liefst die de verdediging van de tegenstander doet opensplijten. 

Bij Floris denk ik aan passeerbeweging, snelheid en een goed schot. 

Het zien van deze kwaliteiten is een groot genot. 

Vanaf de achterlijn de bal terugleggen mag je zo af en toe best doen. 

Gewoon op snelheid en op maat bij je teamgenoot op zijn schoen. 

Als team kom je zo snel vooruit. 

Zodat je samen de wedstrijd winnend afsluit. 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

  



Joep, goalgetter. 

 

Joep is een goalgetter pursang. 

Maar vind ook het team van groot belang. 

Hou van een grapje en doet graag dollen. 

Maar laat zeker niet met zichzelf sollen. 

Het initiatief neemt hij liever in eigen hand. 

En passeert tegenwoordig langs de juiste kant. 

Want in de man draaien is niet altijd gewenst. 

Je wordt dan door de verdediger al snel begrenst. 

Dus hij kiest voor de ruimte of voor de één-twee. 

En de verdediger gaat dan echt niet meer mee. 

Laat daarna je talent maar gaan. 

Scoren of laten scoren en de armen om elkaar heen slaan. 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

 

  



Jordy, prima keep. 

 

Deze keeper is groots in één op één. 

Zet altijd weer de tegenstander op 't verkeerde been. 

Ook coachend doet hij het opperbest. 

En laat het overige over aan de rest. 

Hoge ballen is nog een punt. 

Maar door goed te coachen heeft de tegenstander het daar niet op 

gemunt. 

De jaren die volgen lossen dit vanzelf op. 

Laat dan maar komen die gevaarlijke lob. 

Het blijven trainen op snel handelen en sprongkracht 

Blijven wat mij betreft de puntjes van aandacht. 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

  



Jorg, toonbeeld van strijdlust. 

 

Jorg laat zich altijd zien. 

Soms zelfs teveel misschien. 

Het is iemand met een tomeloze energie. 

Stilstaan is voor hem een allergie. 

Dus moet Jorg meters maken. 

En loopt hij in alle gaten. 

Kijk soms even of je de spelsituatie herkent. 

En dan kun je kiezen voor jouw moment. 

Want op snelheid ben je haast niet te 

stoppen. 

En zal je dus menig tegenstander kloppen. 

 

Succes 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

  



Kars, pittig en gedreven. 

 

Met zijn karakteristieke houding. 

Een echte creatieveling. 

Hoofd ietswat naar beneden. 

Wordt er om elke meter gestreden. 

Dribbelaar van het eerste uur. 

Slaat daarmee een mooi figuur. 

Is inzetbaar op de halfplaats en in de spits. 

En is er vandoor als een lichtflits. 

Overzicht houden geef je nog meer mogelijkheden. 

Waarna jij weer door kan met rasse schreden. 

Dus houd je hoofd fier omhoog. 

Dan sta je zeker niet lang 'doelpunt' droog. 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

  



 

 

 

Kenzo, sterke persoonlijkheid. 

 

Ik zie hem heel graag in de as van het veld. 

Inschuivend, zoals hij zich dan graag op het middenveld meldt. 

Maar ook achter de spits komt hij graag. 

Alleen de controle is dan soms de vraag. 

De richting van de schoten zijn al echt omlaag. 

Zodat ook Kenzo aan het doelsaldo bij draagt. 

Controle blijft sowieso een aandachtspuntje in al zijn facetten. 

Ook na de wedstrijd lijkt hij spelers met zijn lach te besmetten. 

Een gangmaker zal hij zeker blijven. 

Prima, zolang er maar geen problemen komen bovendrijven. 

Plezier is heel belangrijk in een elftal. 

Gelukkig krijg je dan ook vaak bijval. 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 



Lars, sterke speler. 

 

Als voorstopper staat hij zijn mannetje telkens weer. 

Over de grond en door de lucht een echte beer. 

Sterk de man uitschakelen is zijn kracht. 

Zo gaat hij telkens naar de spits op jacht. 

Bal afpakken en daarna inleveren is een kwaliteit. 

Waar Lars zich heel goed mee onderscheid. 

Komt het op snelheid aan dan heeft Lars een probleem. 

Maar dit voorkom je als je de juiste plaats inneem. 

Deze tactiek is hem wel toevertrouwd. 

En zo wordt een nieuwe aanval weer opgebouwd. 

Snelheidstraining is mijn advies 

Het is natuurlijk waar je zelf voor kies. 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

  



Marijn, echte voetballer.  

 

Marijn komt er steeds beter in. 

En heeft dan ook altijd een goede zin. 

In het begin nog wat verlegen. 

Nu kom je hem 3 keer tegen. 

Het combinatievoetbal gaat hem goed af. 

En het vrijlopen is zeker geen straf. 

Ook de vele meters op het middenveld gaan steeds beter. 

Hij strijdt dan ook (na wat peper) voor elke meter. 

Het één tegen één gevecht is niet zijn eerst keus. 

Maar door slim voetbal trek je mooi een lange neus. 

Denk vooral aan het driehoekjesvoetbal !! 

En zoek zo de aanval!! 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

  



Per, krachtmens. 

 

Als mandekker komt Per helemaal tot zijn recht. 

Hij ziet dan ook elke strijd als een gevecht. 

Opgeven is niet echt zijn ding. 

Nee, hij gaat er er liefste vol in. 

Met zijn kracht, hardheid en zoef zoef. 

Stelt hij menig tegenstander en trainer op de proef. 

Opbouwend geeft hij graag een lange trap. 

Dus spitsen zet je maar schrap. 

Maar steeds vaker zie je ook hier de slimme pass. 

En is hij de opbouw meer en meer de baas. 

Controle over al deze power is geen bijzaak. 

Zie het de komende tijd als je oefentaak. 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

 

  



 

Robin, alleskunner. 

 

Een mooie linkspoot voor heel de linker flank. 

daarvoor mijn hartelijke dank. 

Als back staat hij zijn mannetje elke keer. 

Maar ook opbouwend is hij goed in de weer. 

Met een vreselijk gemak loopt hij op de juiste plaats. 

En zorgt steeds voor een juiste kaats. 

Maar ook zijn wreeftrap is de moeite waard. 

Hij heeft precies de juiste richting en vaart. 

Het gemak en overzicht komen ook op het middenveld tot zijn recht. 

En zo wordt menige strijd ten voordele beslecht. 

Soms is het een nadeel als je zoveel kan. 

Maar wat mij betreft heeft het veel elan. 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

  



Sieb, schotgevaarlijk. 

 

Wat een schot, wat een snelheid en wat een power. 

Af en toe een echte doordouwer. 

Even zoeken naar het beste resultaat. 

En waar zijn ook de andere spelers bij gebaat! 

Op snelheid als buitenspits of als stoomwals vanaf het middenveld. 

Op welke positie worden zijn talenten bij elkaar opgeteld? 

Gebruikmakend van zijn schotkracht en loopvermogen. 

Daarintegen is zijn uitstraling nog ietwat ingetogen. 

Maar langzaam komt hij op stoom. 

En dan vraag ik me af, welke verdediger houdt deze speler nog in toom? 

Een ding heeft hij al vaak gehoord. 

Er niet zijn, maar 'komen' is het toverwoord. 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

  



Sven, frivole speler. 

  

Sven is een middenvelder aan de rechtse kant. 

En is behoorlijk bijdehand. 

Geplaagd door de nodige pijn. 

Bleef hij behoorlijk langs de zijlijn. 

Langzaam krijgt hij wat meer speeltijd. 

En dan zie je dat het mes aan twee kanten snijd. 

Hij heeft zijn draai op rechts gevonden. 

En dat geneest dan ook weer vele wonden. 

De rechtsbuiten plaats moeten we nog uitproberen. 

Om zo Sven nog verder op te waarderen. 

Want dat hij voetballen kan heb je zo gezien. 

Zeker zoals hij de spitsen bedien. 

Soms komt zijn vrije tijd weleens in de knel. 

Want huiswerk is nu eenmaal belangrijker dan het spel. 

 

Succes,  

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

  



Timo, teamplayer eerste klas. 

 

Graag op het middenveld had hij aangegeven. 

Maar Timo heeft zoveel meer te geven. 

Op meerdere plaatsen is hij wat waard. 

Maar als laatste man speelt hij zich op de kaart. 

Als de rust zelve overziet hij het team. 

En smoort hij de problemen in de kiem. 

Paniek hoort er bij Timo niet bij. 

Als laatste man speelt hij frank en vrij. 

Opbouwend is hij een echte kei. 

Tikkie naar voor, even naar achter of opzij. 

Ook de lange trap beheerst hij goed. 

Het geeft rust in de verdediging zoals het moet. 

Coachend mag nog ietsje meer. 

Maar dat komt zeker nog een keer. 

 

Succes, 

 

Trainer/ coach 

Jack, Niels & Ferdy 

  



C1 2015 -2016 getalenteerd elftal, 
 
De eerste kennismaking beloofde veel goeds. 
Het bekende 3 tegen 1 rolde soepel van de voet. 
Het aanspelen, het vrijlopen leek geen probleem. 
Zo ging de bal van been naar been. 
De groep werd groter en een ieder was terug. 
Toen ging het spelletje toch iets minder vlug. 
De trainingen herstarten met aannames en pass. 
Het duurde even maar we werden de bal weer de baas. 
Het buitenom passeren werd veel geoefend al vond men het saai. 
In het begin ging het moeilijk en na een tijdje vond men de juiste draai. 

Nu zie je de diverse bewegingen langzaam komen. 
Oefening baart kunst is zo aan te tonen.  
De opbouw van achteruit begint vorm te krijgen. 
Je ziet het gehele team naar grotere hoogte stijgen. 
Ook is veel getraind op het afwerken. 
En ook daar deden we ons versterken. 
Dwingend laag schieten is daarbij een afspraak. 
Zie het voor jezelf als een uitdagend taak. 
De wedstrijd tegen Yerseke C1 was een voorbeeld. 
En laat zien hoe je een tegenstander weg speelt. 
Maar nog iedere keer komen van die wedstrijden dat het niet 
lukt. 
Dan wil de bal niet rollen en gaan we daaronder gebukt. 
Van goed combinatievoetbal is dan geen sprake. 
En er staan te weinig spelers op voor het verzetten van de   

       baken. 
Terwijl we in elke linie toch van dat soort spelers hebben. 
Zie je langzaam de energie wegebben. 
Het mooie is dat de spelers dit al zelf ervaren. 
En dit ook in de rust weten te verklaren. 
Dus alle liniespelers sta op! 
en loop in de strijd voorop. 
Daarmee doe je jezelf en je team een groot plezier. 
En het is wat mij betreft de enigste manier. 
Eerlijk, wat mij betreft worden jullie met plezier kampioen. 
Al is het alleen al als dank aan ons enthousiast legioen 
Deze komen ons elke week weer supporteren door te 
juichen. 
Dan mogen wij toch niet ons hoofd buigen. 
Dus lukt het soms niet kijk elkaar dan even aan. 
Zie het als een teken om er alsnog vol voor te gaan. 
De wedstrijd zal dan snel de goede kant omslaan  
Ik kan je beloven, dat is voor een ieder heel aangenaam. 
 

Succes,Trainer/ coach Jack,Niels & Ferdy 



 


