
Interview	  jeugdtrainers	  Jens	  Nijzink	  en	  Vincent	  Brenninkmeijer	  (F3)	  

Twee	  jonge	  mannen,	  of	  eigenlijk	  mogen	  we	  met	  een	  gerust	  hart	  zeggen:	  jonge	  voetbaldieren.	  
Vincent	  Brenninkmeijer	  (15)	  en	  Jens	  Nijzink	  (14)	  trainen	  dit	  seizoen	  voor	  het	  eerst	  samen	  in	  een	  team	  
en	  dat	  bevalt	  ze	  naar	  eigen	  zeggen	  prima.	  Tijd	  om	  ze	  eens	  voor	  te	  stellen	  aan	  de	  Olympia	  achterban	  
via	  dit	  interview!	  

Zo	  jong	  en	  dan	  al	  jeugdtrainer	  van	  de	  F3	  van	  Olympia,	  hoe	  is	  dat	  balletje	  gaan	  rollen?	  

Jens:	  Ik	  zat	  in	  het	  voorjaar	  van	  vorig	  seizoen	  te	  praten	  met	  Jeroen	  van	  Lookeren	  over	  hoe	  leuk	  het	  is	  
om	  jeugdtrainer	  te	  zijn,	  wat	  er	  allemaal	  bij	  komt	  kijken	  etc.	  Toen	  hij	  merkte	  dat	  ik	  enthousiast	  was,	  
zijn	  Vincent	  en	  ik	  eens	  gaan	  praten	  met	  Carl	  en	  die	  wilde	  ons	  wel	  een	  kans	  geven,	  na	  wat	  goede	  
gesprekken.	  We	  hoopten	  dat	  we	  een	  leuk	  F-‐team	  toegewezen	  zouden	  krijgen,	  en	  toen	  we	  hoorden	  
dat	  het	  de	  F3	  zou	  worden,	  waren	  we	  daar	  heel	  erg	  blij	  mee!	  

Vincent:	  We	  zijn	  toen	  ook	  uitgenodigd	  voor	  de	  Kick-‐Off	  voor	  de	  jeugdtrainers	  voor	  dit	  seizoen,	  daar	  
kregen	  we	  tips	  en	  uitleg	  van	  Carl	  en	  Eddy	  (TJC)	  en	  hebben	  we	  ook	  oefeningen	  en	  het	  handboek	  
meegekregen	  voor	  hoe	  we	  gaan	  trainen	  met	  de	  F3	  dit	  seizoen.	  	  

Kan	  me	  voorstellen	  dat	  het	  voor	  beginnende,	  hele	  jonge	  trainers	  als	  jullie	  wel	  even	  wennen	  is?	  	  

Vincent;	  Ja,	  dat	  was	  het	  zeker,	  maar	  de	  klik	  met	  de	  jongens	  was	  er	  al	  heel	  snel	  en	  we	  kregen	  ook	  
gelijk	  het	  vertrouwen	  en	  het	  respect	  van	  de	  ouders,	  dat	  scheelt	  ook	  een	  hoop.	  En	  ondertussen	  zijn	  
we	  	  ruim	  een	  halfjaar	  verder,	  maken	  we	  ook	  onze	  eigen	  oefeningen.	  Ook	  het	  terugzien	  van	  
oefeningen	  van	  een	  training	  in	  de	  wedstrijd	  is	  voor	  ons	  iets	  waar	  we	  blij	  van	  worden	  als	  we	  dat	  zien.	  
Geeft	  toch	  aan	  dat	  ze	  al	  begrijpen	  waarom	  we	  iets	  hebben	  geoefend	  in	  de	  training.	  	  

Jens:	  En	  in	  de	  eerste	  weken	  gaan	  ze	  je	  een	  beetje	  testen,	  ze	  moeten	  ons	  ook	  een	  beetje	  leren	  
kennen,	  net	  zoals	  wij	  hen.	  Dat	  is	  dan	  voor	  ons	  het	  moment	  om	  te	  laten	  zien	  wie	  we	  zijn,	  en	  dat	  
hebben	  we	  dan	  ook	  gedaan.	  En	  wat	  ook	  scheelt,	  is	  dat	  Vincent	  en	  ik	  elkaar	  al	  heel	  lang	  kennen,	  al	  
jarenlang	  met	  elkaar	  voetballen	  en	  	  ook	  met	  elkaar	  op	  school	  en	  in	  de	  klas	  zitten.	  	  

Jullie	  trainen	  met	  de	  F3	  op	  dinsdag	  en	  donderdag	  van	  16.15	  –	  17.15	  en	  direct	  daarna	  tot	  18:30	  uur	  
je	  eigen	  trainingen	  +	  op	  zaterdag	  een	  wedstrijd	  met	  de	  F3	  en	  C1,	  is	  dat	  niet	  erg	  druk?	  

Jens:	  Ja,	  het	  zijn	  wel	  drukke	  avonden,	  maar	  het	  is	  zo	  leuk	  om	  te	  doen,	  van	  de	  training	  van	  de	  F3	  krijg	  
je	  weer	  zoveel	  energie	  die	  je	  meeneemt	  naar	  je	  eigen	  training,	  dat	  het	  eigenlijk	  wel	  vanzelf	  gaat.	  	  

Vincent:	  Het	  enige	  nadeel	  is	  dat	  we	  er	  met	  de	  uitwedstrijden	  van	  de	  F3	  bijna	  nooit	  bij	  kunnen	  zijn,	  
omdat	  we	  dan	  tijdig	  met	  de	  C1	  moeten	  verzamelen.	  Maar	  gelukkig	  zijn	  de	  jongens	  dan	  in	  prima	  
handen	  bij	  de	  coaches	  (Robin	  Van	  den	  Berg	  en	  Rebecca	  Vlagsma,	  red.).	  Maar	  gelukkig	  kunnen	  we	  er	  
de	  thuiswedstrijden	  wel	  bijna	  altijd	  gewoon	  bij	  zijn	  en	  natuurlijk	  horen	  en	  zien	  we	  precies	  waar	  er	  op	  
getraind	  moet	  worden	  n.a.v.	  de	  wedstrijden.	  	  

En,	  nu	  richting	  het	  einde	  van	  de	  competitie,	  zijn	  jullie	  een	  beetje	  tevreden?	  
	  
In	  koor:	  JA!	  

Jens;:In	  het	  begin	  was	  het	  wel	  even	  wennen	  en	  twijfel	  je	  wel	  of	  de	  juiste	  vooruitgang	  wordt	  geboekt,	  
Maar	  naarmate	  het	  seizoen	  vordert,	  zie	  je	  steeds	  meer	  spelerstips	  en	  oefeningen	  uit	  de	  trainingen	  
terugkomen	  in	  de	  wedstrijden,	  die	  positief	  uitpakken	  en	  dat	  de	  spelers	  zich	  ontwikkelen.	  Dus	  ik	  denk	  
dat	  we	  best	  tevreden	  moeten	  zijn.	  	  



Dan	  gelijk	  maar	  even	  kijken	  naar	  jullie	  eigen	  voetbalcarrière:	  dit	  seizoen	  beiden	  uitkomend	  in	  de	  C1,	  
volgend	  jaar	  over	  naar	  de	  B1?	  
	  
Vincent:	  Ja,	  dat	  hopen	  we	  natuurlijk	  wel.	  Dit	  jaar	  draaien	  we	  met	  de	  C1	  mee	  in	  de	  middenmoot,	  
zitten	  er	  nog	  een	  paar	  belangrijke	  wedstrijden	  aan	  te	  komen.	  We	  hebben	  een	  andere	  trainer	  
(Michael	  Verdouw,	  red.)	  ten	  opzichte	  van	  het	  jaar	  daarvoor,	  die	  ook	  net	  weer	  anders	  traint.	  Je	  kan	  
aan	  hem	  merken	  dat	  hij	  een	  verdediger	  is,	  en	  dat	  merk	  je	  ook	  in	  de	  trainingen.	  	  

Jens;	  ja,	  en	  dat	  is	  voor	  ons	  ook	  wel	  weer	  leerzaam,	  ik	  ben	  een	  spits	  en	  Vincent	  een	  nr.	  10	  en	  wij	  leren	  
nu	  op	  de	  trainingen	  ook	  de	  situatie	  te	  zien	  vanuit	  de	  verdediger,	  waar	  wij	  als	  aanvallers	  zeker	  baat	  bij	  
hebben.	  En	  vorig	  jaar	  hadden	  we	  met	  de	  C1	  van	  toen	  ook	  een	  heel	  sterk	  team,	  laten	  we	  hopen	  dat	  
dat	  team	  volgend	  jaar	  weer	  bij	  elkaar	  komt	  in	  de	  B1.	  	  

Hebben	  jullie	  nog	  tips	  voor	  leeftijdsgenoten,	  die	  het	  misschien	  ook	  wel	  leuk	  zouden	  vinden	  om	  
jeugdtrainer	  te	  worden?	  

Jens:	  Denk	  wel	  goed	  na	  over	  de	  tijd	  die	  je	  eraan	  kwijt	  bent,	  niet	  alleen	  aan	  de	  trainingen	  en	  
wedstrijden	  zelf,	  maar	  ook	  aan	  de	  voorbereidingen,	  En	  daarnaast	  moet	  je	  ook	  wel	  iets	  over	  kunnen	  
brengen	  op	  jonge	  jomgens.	  Maar	  als	  je	  het	  ziet	  zitten,	  ga	  dan	  gewoon	  het	  gesprek	  aan	  met	  de	  juiste	  
personen	  binnen	  de	  club	  en	  wie	  weet	  krijg	  je	  dezelfde	  mooie	  kans	  als	  die	  wij	  gekregen	  hebben!	  
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