
Mick en Bas van der Kaa 

Twee broers die samen een selectie elftal, de B2, onder hun hoede 
nemen. Wellicht is het al eerder gebeurd in de historie, maar dit seizoen is 
het een leuk ontdekt feit, tijd om de heren eens voor te stellen: 

Mick en Bas van der Kaa, de een iets bekender wellicht dan de ander, 
laten we met hem dus maar beginnen. Mick, inmiddels 24, heeft tot zijn 
19e als verdediger bij Olympia gespeeld en van zijn 22e tot zijn 24e 
maakte hij, na enkele uitstapjes wederom deel uit van de selectie van 
Olympia. Helaas heeft hij wegens blessures een punt achter zijn nog jonge 
carrière als speler moeten zetten. Op zijn 16e/17e jaar was hij al eens 
jeugdtrainer, samen met Tjerk (Rook, red.) van de D2. Dit jaar hoopt hij 
zijn 1e trainerspapieren te halen. 

Bas heeft vanaf de F tot aan het 1e jaar bij de A-junioren gespeeld bij 
Olympia, als spits, daarna is hij naar Donk gegaan. Onder het motto “ik 
was niet zo heel talentvol, dus maar lekker in de regio ballen” was er wat 
meer plezier in het spelletje. Bij deze club schopte hij het nog tot de 
selectie, mede dankzij een goede trap en aardige afstandsschoten, tot hij 
zijn kruisband afscheurde. Ervaring als trainer heeft hij niet, dat hoopt hij 
bij Olympia op te doen. Hij merkt in ieder geval bij zichzelf dat hij er 
behoorlijk van geniet. Sinds dit seizoen voetbalt hij weer, bij Olympia in 
het 3e elftal op de zaterdag, in de 7e klasse maar met enorm veel plezier! 

Toen Carl in januari van dit jaar hoorde dat Mick zou stopte, waren er al 
snel wat eerste, eerst speelse, opmerkingen of hij niet als jeugdtrainer 
aan de slag ging. Gaandeweg werd deze vraag steeds serieuzer en 
uiteindelijk heeft hij ja gezegd op de vraag of hij de B2 wilde gaan doen. 
En nu staat hij, samen met broertje Bas, voor deze mooie selectie ploeg.  

Inmiddels bevalt het trainen en coachen van de kant van de broers erg 
goed. Ze kunnen, zoals ze zelf zeggen, lekker met voetbal bezig zijn, de 
jongens veel meebrengen van wat je zelf al die jaren hebt geleerd. Mick 
was zelf verdediger, maar wel aanvallend ingesteld en beschikt over een 
behoorlijke winnaarsmentaliteit. Als er vroeger verloren werd, kwamen 
thuis de traantjes tevoorschijn.  

Met de B2 willen de broers echt gaan voetballen, op een juiste manier 
hard en meedogenloos en toch ook het typische Olympia spelletje spelen. 
En dat moet lukken met de jongens én meiden van de B2. Ze hebben in 1e 
instantie allemaal net de B1 niet gered qua selectie, hoe ga je met die 
teleurstelling bij de spelers om? Goed! Het zijn bijna allemaal 1e jaars, dus 
valt mee met teleurstelling, ze voetballen nu op hun niveau en hun 
kansen kunnen nog wel komen. 2 meiden erbij, blijven bij de jongens 
voetballen en het is geen rare gewaarwording voor de broers, met een 
moeder en zus die jarenlang gevoetbald hebben of nog steeds voetballen.  



Wat is de doelstelling voor de B2 voor dit seizoen? Het is een team in 
opleiding, bedoeling om het uiteindelijk zo te krijgen dat er weer meer 
doorstroom komt naar de zondag selectie. Bezig ze de voetbalfacetten uit 
de Olympia school bij te brengen. Het echte Olympia spel zit vooral bij 
Mick er nog goed in, en dat is een voordeel om mee te nemen naar de 
jongens, op trainingen en dat door te ontwikkelen in wedstrijden. Vooral 
voetballend willen we ze nog beter maken, klaarstomen voor B1.  

De broers ogen als 2 trainers die midden in de groep staan, hebben ze 
een duidelijke rolverdeling? Bespreken alles samen vooraf, ook voor 
wedstrijden, hoe druk zetten, wissels, tegenstander doorlichten. Meerdere 
vormen van positiespel en tactiek bijbrengen zodat er geschakeld kan 
worden tussen systemen. Mick is meer de prater, en degene die de 
opstelling verteld, maar Bas zou dat ook kunnen en is meer met 
persoonlijke zaken bezig als wie neemt de hoekschoppen en vrije trappen.  

Veel reacties als broeders 1 team? Ja, veel gehoord, zeker van 
Olympianen, louter positieve reacties dus daar zijn we heel blij mee. En 
ook als we ons voorstellen bij de scheidsrechters en ze horen dezelfde 
achternaam, vinden ze het vaak leuk dat ze te maken hebben met 2 
broers bij 1 team.  

Hebben jullie nog wensen op voetbalgebied? Mick; persoonlijk is zelf 
voetballen wat ik het allerliefste doe, maar dat gaat echt niet meer. Dan is 
dit als vervanging ook wel heel mooi, spelers iets bij kunnen brengen. 
Bas; trainerschap is uitdaging, altijd m’n Pa (Bert van de Kaa, red.) als 
trainer gehad. Toen zei ik al, dat ik dat later ook wilde, trainer worden en 
die kans krijg ik nu. Gewoon super om samen te doen met m’n broer, 
vertrouwd, weet wat je aan elkaar hebt, vult elkaar aan. Mooier kan niet! 
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