
5 3A B A  T O D A Y  D E C E M B E R  2 0 1 6

TALENTONTWIKKELING
In ABA Today is altijd aandacht voor onze 

jeugdtrainers die bezig zijn op De Toekomst met de 
Ajax talenten van de toekomst. Dit keer een gesprek 

met Dave Vos, die samen met Regillio Simons de 
O13 en O14 onder zijn hoede heeft.

STERKE PUNTEN NOG STERKER MAKEN

Het is nog even wennen aan de nieuwe namen.  
O (van onder) 13 heette vorig seizoen nog D1 en de 
O14 stond binnen de Ajax Jeugdopleiding te boek 
als C2. Tot aan de winterstop is Dave Vos als coach 
eindverantwoordelijk voor Ajax O13. ‘Dat is een 
supertalentvolle lichting’, zegt hij overtuigend. ‘Of 
daar de nieuwe Johan Cruijff tussen loopt weet je 
natuurlijk nooit, maar de kwaliteit spat er vanaf. 
En niet alleen in het veld, het zijn voor hun leeftijd 
slimme mannetjes, profs in wording. We beschikken 
over 20 spelers waaronder twee keepers. Deze jongens 
spelen voor het eerst op een volledig veld, elf tegen 
elf. Dat is best wennen. We zijn ingedeeld in de 
noordelijke landelijke eerste divisie. De koploper 
speelt aan het einde van het seizoen om het algehele 
kampioenschap van Nederland voor O13 teams.  

DE TOEKOMST

We liggen op koers voor de bovenste plek, maar we 
zijn er nog niet. De competitie duurt nog lang.  
Eerlijk gezegd is kampioen worden niet het 
belangrijkste, maar Ajacieden willen altijd winnen  
en deze gastjes al helemaal.’

VOLLEDIG WEEKPROGRAMMA
Dave Vos: ‘We trainen vier keer in de week, op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en zaterdag 
is de wedstrijddag. Dat is best een zwaar programma. 
Onze spelers worden tussen 13:00 en 13:30 uur 
met busjes opgehaald vanuit school. Om 14:30 
uur is iedereen hier op De Toekomst en begint het 
programma met anderhalf uur studie. In principe 
worden de verloren gegane lesuren hier onder 
deskundige begeleiding ingehaald. Om 16:30 uur 
starten we met de training. Rond 18:30 uur stoppen 
we, gaan de spelertjes douchen en eten we hier in het 
restaurant met z’n allen. Om 19:30 uur vertrekken 
de busjes weer om iedereen thuis af te leveren. De 
reistijd verschilt. De verst wonende is – op een enkele 
uitzondering na – een uurtje onderweg. Spelertjes van 
verder weg zijn vaak in gastgezinnen ondergebracht. 
Dat is bij Ajax goed geregeld en wordt professioneel 
begeleid. Op woensdag en zondag zijn de spelers vrij. 
Zo’n volledig weekprogramma is best zwaar, maar 
dat is nodig om de absolute top te halen en dat is wat 
iedereen graag wil. Je hoort dan ook niemand klagen.’
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Z IDANE / MARADONNA KWALITE IT
‘Waar wij zoal bij de ontwikkeling van de talenten 
op letten?’ Dave Vos: ‘Dat zijn veel verschillende 
zaken. In z’n algemeenheid moeten Ajax spelers een 
aantal dingen – zoals een ‘wapen’ – in huis hebben. 
Iedere speler moet over een zekere mate van Zidane 
/ Maradonna kwaliteit beschikken. Wat we daarmee 
bedoelen? Ajax spelers moeten een mannetje kunnen 
uitspelen en in alle situaties aan de bal kunnen blijven. 
Dat zijn twee belangrijke kwaliteiten. Daarnaast is 
samenspelen een derde kwaliteit waar we op letten. 
Al die kwaliteiten ontwikkelen we hier verder. Want 
talentontwikkeling is, waar het hier op De Toekomst 
om draait. Natuurlijk is voor de spelers zelf winnen 
belangrijk, dat motiveert. Maar voor ons als trainers 
staan de voetbalkwaliteiten voorop. Uiteraard is ook 
de ontwikkeling van de fysieke en mentale aspecten 
belangrijk. Daarom heeft iedere speler een eigen 
toekomstplan. Daarin worden alle ontwikkelingen 
bijgehouden en staat een tijdspad uitgestippeld. In 
dat plan is ook aandacht voor zelfregulatie, want 
iedere speler is verantwoordelijk voor zijn eigen 
ontwikkelingsproces. Dat plan en de voortgang 
bespreken we regelmatig met de spelertjes. Wat 
belangrijk is, is dat iedere individuele speler nog beter 
wordt, waarin hij al goed is. Sterke punten nog sterker 
maken, dat is de basis.’

PLAN CRUIJFF
Tot aan de winterstop coacht Dave de O13. Daarna 
wisselt hij stuivertje met Regillio Simons en gaat 
hij aan de slag met de O14. Dat rouleren vloeit 
voort uit het Plan Cruijff dat op De Toekomst sinds 
enkele jaren wordt gevolgd. Dave Vos: ‘In dat plan 
staat dat tijdens het seizoen meerdere trainers een 
speler aan het werk gezien moeten hebben. Dat 
betekent dat er veel onderling overleg tussen de 
trainers en coördinatoren van de onder-, midden- 
en bovenbouw plaatsvindt. In december is er met 
iedere speler een voortgangsgesprek en in april een 
beoordelingsgesprek.’

LOL IN ’T SPELLETJE
‘Dan wordt er ook gekeken of een speler mag blijven 
of niet’, vervolgt Dave Vos. ‘De gesprekken met de 
blijvers zijn prettig, die met de vertrekkers uiteraard 
minder. Je hebt vaak een hechte band met zo’n 
spelertje en zijn ouders opgebouwd. Het brengen van 
zo’n boodschap hoort er bij, maar leuk is anders. Die 
gesprekken vinden met de grootste zorgvuldigheid 
plaats en ook is er nazorg, als dat nodig is. Het 
gaat er om dat ook die jongens voetbal leuk blijven 
vinden. Gelukkig horen we vaak dat jongens die 
het binnen de jeugdopleiding van Ajax niet redden, 
toch bij hun eigen club of andere betaald voetbal 
organisatie (BVO) weer helemaal hun draai vinden. 

Gelukkig maar, want voetbal is prachtig, vind ik. Het 
mag dan mijn werk zijn, maar eigenlijk voelt dat niet 
zo. Ik ben er bijna alle dagen van de week mee bezig. 
Dat begint ’s morgens om 11:00 uur tot wanneer 
de spelers komen met overleg en videoanalyses en 
wordt vervolgd met veldtrainingen. Dat doe ik elke 
dag weer met veel plezier. Daarnaast ben ik ook 
altijd met voetbal bezig, actief of door het volgen 
op TV. Mijn vriendin speelt bij Telstar, die snapt 
goed dat voetbal een tijdrovende, maar vooral leuke 
bezigheid en mijn passie is. Uiteindelijk gaat het om 
lol in ’t spelletje.’

DAVE VOS
Dave Vos (33) is aan zijn achtste seizoen als jeugdtrainer op De Toekomst bezig. 
Hij begon als voetballer bij Roda’23 in zijn woonplaats Amstelveen. Hij heeft voor 
verschillende clubs gespeeld, waaronder de zaterdag amateurs van Ajax. Hij heeft 
zowel het CIOS als de Academie Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam succesvol 
doorlopen. Via een stage bij AZ kwam hij als regiocoach en docent bij de KNVB 
terecht. Opnieuw bracht een stageplek hem op De Toekomst, bij de A2 van Gery Vink. 
Inmiddels is hij bezig aan zijn derde seizoen in de middenbouw (O13 tot en met O16) 
en is Dave dit seizoen samen met Regillio Simons verantwoordelijk voor de prestaties 
van Ajax O13 en O14.
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