
Frank van den Bos maakte 

afgelopen seizoen zijn eerste 

kampioenschap mee als 

voorzitter van IJsselmeervogels. 

De preses kijkt terug op een 

mooi seizoen met onder meer 

dat kampioenschap en diverse 

successen in de jeugdopleiding 

en blikt ook vooruit op de Tweede 

divisie, op de jeugdopleiding en 

op de besluitvorming rond de 

voetbalpiramide in Zeist.
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Frank van den Bos

IJsselmeervogels weer in rustiger vaarwater

“valkuil is terugvallen in oude patronen”

“Het was een mooi seizoen, ja”, valt 

Van den Bos met de deur in huis. 

“Het afgelopen seizoen onderstreept 

maar eens dat het presteren van het 

eerste elftal als vliegwiel dient voor de 

rest van de vereniging. Al is het ook 

weer niet zo dat als het eerste goed 

presteert, het automatisch in de rest 

van de club goed gaat, kijken we als 

bestuur met een goed gevoel terug.”

Financieel

Dat goede gevoel vertaalt zich ook 

in de financiële situatie van de club. 

IJsselmeervogels kende in het recente 

verleden nog een flink financieel tekort 

op de begrotingen, maar inmiddels is 

de financiële huishouding weer een 

stuk frisser. “Op de laatste algemene 

ledenvergadering hebben we cijfers 

gepresenteerd en we lijken af te 

stevenen op een gunstig resultaat.

Van den Bos wil de zwarte cijfers 

echter niet enkel relateren aan het 

recentste kampioenschap. “An sich 

kosten kampioenschappen geld, dat 

niet begroot is. Dan moet je denken 

aan de huur van een botter, de intocht, 

geschenken voor spelers, enzovoorts. 

Daarnaast maak je vooraf een 

inschatting van het aantal punten dat je 

verwacht te halen en de bijbehorende 

puntenpremies. Dat doen we als 

bestuur op basis van advies technische 

commissie, historie en een eigen 

inschatting. We haalden echter meer 

punten dan begroot.” 

“Bovendien hadden we in de 

winterstop met de komst van Berry 

Powel en Soufian Moro een extra 

kostenpost, die weliswaar voor een 

deel kon worden weggestreept met 

het vertrek van Maikel de Harder 

naar DOVO. We vonden dat als TC 

en bestuur echter nodig, omdat we 

met alle blessures een uitgeklede 

A-selectie aantro!en. Blessuregevallen 

kosten weliswaar geen premie, 

maar van de vervangers word je niet 

vanzelfsprekend beter.”

KNVB beker

Daarnaast was IJsselmeervogels 

afgelopen seizoen natuurlijk erg 

succesvol in de KNVB beker. Via Quick 

Boys, Achilles’29 en Koninklijke HFC 

trof het uiteindelijk sc Heerenveen. 

“De beeldvorming is dat ons dat 

een enorme winst heeft gebracht. 

Wat mensen echter vergeten is de 

premie die naar de spelers ging, de 

scheidsrechters die betaald moesten 

worden, de huur van extra tribunes en 

de buskosten van de tegenstander. 

Omzet en resultaat lijken soms door de 

war gehaald te worden.”

IJsselmeervogels heeft naast het 

eerder genoemde ook andere 

financiële uitdagingen gekend. 

“Jaarlijks worden we geconfronteerd 

met hogere onderhoudskosten en 

kosten voor huisvesting. Bovendien 

kenden we een huurverhoging doordat 

de plaatsing van het kunstgras op het 

hoofdveld naar voren is getrokken. 

Daarnaast zien we een terugloop van 

ons ledenbestand en moesten we het 

veld laten keuren doordat Jong FC 

Utrecht op dit veld Jupiler League-

voetbal speelt. Dan moet je voldoen 

aan een FIFA Two Star classificatie, die 

jaarlijks vastgesteld moet worden, via 

keuring.”

Toch waakt de voorzitter voor te veel 

optimisme. “De laatste twintig jaar 

heeft het accent gelegen om het 

kapitaal op het veld te hebben. Dat 

is een terecht uitgangspunt, maar 

voor andere belangrijke gebieden 

is ook geld nodig. Met name op 

facilitair gebied. Inmiddels is de tijd 

van pleisters plakken voor wat betreft 

het facilitaire wel voorbij. Gelukkig 

hebben we vrijwilligers die veelal de 

nek uitgestoken hebben, maar op 

een gegeven moment moeten echt 

vervangingen plaatsvinden. Gelukkig 

hebben we, met dank aan de Club 

van 100, het sporthaldak en dankzij 

diezelfde Club van 100 en sponsoring 

ook busjes kunnen financieren. Al met 

al is er dus veel ten goede veranderd, 

maar het is niet zo dat we een club zijn 

waar alles financieel gezien weer kan. 

De valkuil is dat we terugvallen in oude 

patronen. Daar moeten we als bestuur 

voor waken.”

Succes

Financieel heeft IJsselmeervogels de 

weg naar boven dus weer ingezet 

en ook het eerste elftal draaide een 

goed seizoen. Frank van den Bos 

heeft in zijn huidige termijn echter al 

vaak laten zien ook om te zien naar de 

andere teams en daar ook dikwijls bij 
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te gaan kijken. “Ik ben heel blij met de 

successen van IJsselmeervogels JO19-

1, die promoveerden naar de Derde 

divisie. Maar ook de andere teams 

hebben en goed seizoen gedraaid. 

Ik denk dan direct aan Onder-17 en 

Onder-15, maar ook aan Dames 1 en 

Meiden Onder-17, die dit jaar allemaal 

successen boekten. Laat ik vooral ook 

JO17-1 niet vergeten, die hebben het 

namelijk boven verwachting gedaan. 

Na de promotie van een jaar eerder, 

was dit team - een grotendeels nieuwe 

lichting - volgens ‘kenners’ gedoemd 

tot directe degradatie. Zij hebben 

echter stand gehouden en zich 

gehandhaafd. Heel mooi dat ze op dit 

niveau blijven acteren.”

Toch was het bestuurlijk op de tenen 

lopen om alle teams voldoende 

aandacht te geven. Van den Bos 

is dan ook blij met de komst van 

een extra bestuurslid. “Daar zijn we 

bestuurlijk inderdaad heel blij mee. 

Nu kunnen we werk maken van alle 

niveau’s van sportbeoefening. De 

niet-selectieteams kunnen we dan 

ook extra aandacht gaan geven, want 

daar valt of staat alles mee. Met alleen 

een bestuurslid technische zaken is 

die aandacht maar beperkt mogelijk. 

Doordat we de portefeuilles nu kunnen 

herverdelen over Marcel de Graaf en 

Esmeralda van Halteren, geeft dat 

extra mogelijkheden. Op die manier 

kunnen we nog meer uitstralen waar 

we voor willen staan: Een goede 

jeugdopleiding, een mooi eerste 

elftal en een club waar iedereen kan 

voetballen.”

Kleine rooie vogels

Naast het succes in de vorm van 

positieve wedstrijduitslagen kijkt Frank 

van den Bos ook met veel plezier naar 

de Kleine Rooie Vogels. “Dat is jaarlijks 

voor mij persoonlijk een hoogtepunt. 

Daar zie je het voetbal in de puurste 

vorm. Het enthousiasme dat je daar 

ziet, van zowel de jonge spelers als 

de begeleiding is schitterend. Als je 

daar dan ook mensen als Joop Brand, 

Abraham Bos en Jan Vedder tussen 

ziet lopen… Mooi. Echt mooi.”

Toch ziet IJsselmeervogels een 

lichte teruggang in het ledenaantal. 

Van den Bos heeft daar wel een 

verklaring voor. “Je ziet dat de 

gezinnen gemiddeld gezien steeds 

kleiner worden en daarnaast groeit 

onze gemeente ook niet zo hard. 

Daarnaast zien we de opkomst van 

een club als Eemdijk. Ondanks dat 

blijft men toch veelal kiezen voor 

IJsselmeervogels. We hebben een 

florerende jeugdopleiding, we bieden 

sinds deze zomer zaalvoetbal aan en 

mede door de introductie van dames- 

en meidenvoetbal bruist het binnen de 

vereniging.
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Jeugdopleiding

Naast het voorgenoemde heeft 

IJsselmeervogels ook een koers 

ingezet om uiteindelijk meer spelers 

vanuit de jeugdopleiding in het eerste 

elftal te krijgen. Dat vergt tijd, maar 

de goede weg is ingezet. Zo ziet 

Van den Bos het ook: “De muur die 

er was tussen de TC en de TC-jeugd 

is inmiddels weggeslagen, dus qua 

organisatie zijn we er klaar voor. Nu 

wordt het de kunst om in de genen 

te krijgen dat we eerst kijken naar de 

jeugd bij versterking voor het eerste. 

Er zijn nu, volgens de kenners, in de 

jeugd jongens die het eerste kunnen 

halen. Dan praat je over een paar 

jongens per lichting. Dat zal een 

samenspel zijn van doorontwikkeling, 

van de kant van de club en natuurlijk 

van de speler zelf. Het vergt nogal wat 

om de stap naar het eerste te kunnen 

zetten. Talent alleen is niet voldoende; 

geduld, doorzettingsvermogen en een 

trainer die gelooft in het brengen van 

eigen jeugd zijn daar ook voor nodig. 

Als club moeten we er alles aan doen 

om zulke jongens in het eerste te 

krijgen.”

In dat kader werd in maart 2016 

een samenwerking gestart met 

FC Utrecht. “Daar plukken we nog 

steeds de vruchten van. We krijgen 

tools aangereikt om spelers beter 

te maken. Al met al begint het met 

erin te geloven: Waarom zou het bij 

ons niet kunnen? Onder-19 gaat nu 

naar de derde divisie. Dan blijft de 

stap naar het eerste weliswaar nog 

steeds gigantisch, maar kijk naar het 

karakter Mike van de Laar. Hij is het 

schoolvoorbeeld van een jeugdspeler 

die het geduld heeft opgebracht en is 

blijven investeren in zichzelf.”

Van den Bos vervolgt: “En in de 

jeugdopleiding lopen ook spelers waar 

de ambitie vanaf spat. Jongens die 

aan de pasta’s zitten, bewust alcohol 

mijden. Als je de intrinsieke motivatie 

hebt plus het talent, dan moet je 

kunnen doorbreken. Wat kan helpen, 

en dat onderzoeken we op dit moment 

ook, of we kunnen gaan samenwerken 

met een stabiele club in de derde 

divisie of de hoofdklasse om talent te 

laten rijpen. Dan moet je denken aan 

clubs als Huizen, VVOG of Hercules.”

Vrijwilligers

De successen van de club en de 

jeugdopleiding draaien voor een 

groot deel op een brede schare van 

vrijwilligers. Niet iets vanzelfsprekends, 

wat Van den Bos betreft. “Ik besef me 

dat het niet de gewoonste zaak van de 

wereld is dat er een aantal vrijwilligers 

zijn die enorm veel tijd in de club 

steken, ook op cruciale plekken in de 

organisatie. We vragen ons als bestuur 

af hoe lang het in de tijd gezien 

houdbaar is dat er mensen wekelijks 

tientallen uren in de club steken. We 

plukken op dit moment de vruchten 

van die vele vrijwilligers, maar denken 

al wel na over de toekomst.”

Zeist

Over de toekomst nadenken is ook 

iets wat in Zeist, bij de KNVB, moet 

gebeuren als het aan Van den Bos 

ligt. “We kijken op dit moment met 

kromme tenen naar wat er vanuit Zeist 

is gekomen de afgelopen jaren. De 

komst van de open voetbalpiramide is 

een deur gebleken die is opengegaan, 

maar nauwelijks meer dicht kan. Dat 

heeft enorme gevolgen voor een club 

als IJsselmeervogels. Stel nou dat 

afgelopen seizoen ook de tweede plek 

in de Tweede divisie had geleid tot 

verplichte promotie. Dan was Excelsior 

Maassluis gepromoveerd naar de 

Jupiler League. Als club zit je daar niet 

op te wachten. Niemand kan me tot 

op heden een voorbeeld geven van 

een club die van amateurclub een 

volwassen BVO is geworden. Clubs 

als RKC en FC Emmen overleven 

maar ternauwernood en AGOVV, RBC, 

Vlissingen en Veendam zijn eraan 

kapot gegaan.”

In de ogen van Van den Bos is de 

enige manier om van de Jupiler 

League een succes te maken als de 

licentie-eisen worden aangepast. “Als 

er geen zestien spelers meer verplicht 

op de loonlijst moeten staan, dan is de 

wereld al heel anders.”

Toch gruwelt de preses nog het 

meeste van de wijze van besluit-

vorming bij de KNVB. “Je moet je 

voorstellen dat er 30 vertegen-

woordigers van het amateurvoetbal 

en 30 vertegenwoordigers van het 

betaald voetbal beslissen waar het 

voetbal heen gaat. Vanuit de amateurs 

30 individuen die het algemeen 

voetbalbelang proberen te dienen en 

30 vertegenwoordigers van BVO’s die 

enkel in clubbelang denken. Daarmee 

is een enorme afstand ontstaan tussen 

de topamateurs en Zeist.” 

Ziel van het amateurvoetbal

“Vanuit de KNVB wordt gesteld dat met 

een piramide de competitie sterker 

zou worden. Dat is niet bewezen en 

zelfs niet onderbouwd. De huidige 

problemen in de Jupiler League en 

de niet-succesvolle beloften wordt 

neergelegd bij de amateurs. De KNVB 

beker voor amateurs, kampioensduels 

en wedstrijd om de Supercup zijn 

ingeruild voor wedstrijden tegen 

nietszeggende tegenstanders. 

Binnen de bestuurskamers in het 

topamateurvoetbal is nu pas echt 

duidelijk wat we binnen de deur 

hebben gehaald. De ziel van het 

amateurvoetbal is eruit gerukt, en daar 

willen we ons als IJsselmeervogels met 

hand en tand tegen verzetten.”

Ondanks het gegoochel met beloftes 

boft IJsselmeervogels dit seizoen met 

de competitie-indeling en dat beseft 

Van den Bos zich maar al te goed. “Met 

IJsselmeervogels hadden we vorig 

seizoen al geluk met een competitie 

met veel streekderby’s, dit jaar zijn 

we gezegend met slechts Jong 

Sparta als Jong-elftal en verder een 

competitie met veelal aansprekende 

tegenstanders. Wat dat betreft hoop ik 

op weer een mooi seizoen”, besluit de 

IJsselmeervogels-voorzitter.   �

Tekst: Stephan Nagel


