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“wij zijn een 
club voor 

topamateur 
tot kleine 

rooie vogel, 
voor jongens 

en meiden”
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Gezien de financiële stappen die 

IJsselmeervogels de afgelopen 

jaren zette, gaat het gesprek al vrij 

direct over de financiële stand van 

zaken binnen de club. Zeker omdat 

Van den Bos naast voorzitter van 

de club ook als voorzitter van 

de sponsorcommissie fungeert. 

“Financieel mogen we terugkijken 

op een succesvol jaar. Dat is 

met name te danken aan de 

twee succesvolle derby’s, zowel 

qua bezoekersaantallen als qua 

horecaopbrengsten en door 

de culinaire veilingavond. Dat 

zijn de twee activiteiten die er 

wel bovenuit springen”, gaat de 

preses direct van start

“Daarnaast zijn er een aantal 

activiteiten die een vast onderdeel 

beginnen te worden van de 

begroting, zonder dat we daarvan 

a!ankelijk willen zijn. Wat daaraan 

bijdraagt is ook de verandering in 

biermerk (IJsselmeervogels stapte 

in november over naar Heineken, 

red.) en de opening van het nieuwe 

onderkomen voor de supporters, 

ons clubhuis. Of kantine, voor 

wie deze woordkeus de voorkeur 

geeft”, gni"elt Van den Bos. “We 

verwachten zo’n 15 tot 20 procent 

structurele toename op het 

gebied van kantineopbrengsten 

ten opzichte van de laatste jaren. 

Dat zijn mooie en hoopvolle 

ontwikkelingen”.

Financieel gezond

Reden tot acute zorg is er wat 

dat betreft niet. “We horen zeker 

niet bij de 20% clubs waarvan 

de financiële situatie recent als 

zorgwekkend werd bestempeld 

in de pers. Ondertussen lossen 

we onze langlopende schulden 

af, terwijl we daarnaast flink aan 

het investeren zijn. Dat is best een 

luxe situatie. Tot nu toe kunnen 

we investeren zonder hulp van de 

bank, wat ontzettend knap is, maar 

het is maar de vraag hoe lang we 

dat nog kunnen volhouden.” 

Desalniettemin is er, terwijl er nog 

volop gebouwd wordt aan de 

gebouwen rondom het clubhuis, 

nog voldoende te wensen over. 

“De roldoeken achter de doelen 

zijn aan het einde van hun latijn. 

Vervanging door led is voor 

de hand liggend. Dan is het 

logisch om ook de huidige led-

boarding daarin mee te nemen, 

de staantribune is in een eerdere 

presentatiegids al eens genoemd, 

de sanitaire ruimtes onder de 

tribune zijn inmiddels ook alweer 

twaalf jaar oud. We staan er 

gelukkig gezond voor, maar er 

is geen ruimte om maar ‘aan te 

Frank van den Bos, voorzitter van IJsselmeervogels, staat aan de vooravond van een nieuw seizoen. De 

bestuurder kijkt terug op een seizoen waarin het eerste elftal het gat naar de koploper verder dichtte 

en wil nu dat het vlaggenschip de strijd aanbindt om voor de titel mee te gaan doen. Daarnaast ziet 

de Spakenburger dat de vereniging in alle facetten stappen voorwaarts zet. Naast de positie op de 

ranglijst in de Tweede Divisie, zit IJsselmeervogels ook qua ledenaantal, financiën, facilitair en in het 

brede aanbod van de voetbalsport in de lift. 

de voorzitter

“Tot nu toe kunnen 
we investeren 

zonder hulp van 
de bank,  wat 

ontzettend knap is”
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investeren’. Geen ruimte voor 

gekke dingen”, waarmee Van den 

Bos zijn gevoel voor beleidsmatig 

werken benadrukt. 

Het eerste

De financiële en facilitaire 

randvoorwaarden zijn als nood-

zakelijke ingrediënten voor top-

amateurvoetbal aanwezig. Al 

snel verlegt de oriëntatie van 

Van den Bos zich daarom op het 

eerste elftal. “Kijkend naar het 

uitgestippelde plan van een paar 

jaar geleden, liggen we op koers. 

Na de teleurstelling van het niet 

promoveren naar de Tweede 

divisie, zijn we het jaar daarop 

direct gepromoveerd. Na een 

jaar passende bescheidenheid, 

waarin we ons hebben gericht op 

handhaving, wilden we afgelopen 

seizoen het gat met de top dichten. 

Nu ook dat gelukt is, moeten 

we de moed ook hebben om de 

volgende stap te willen zetten.”

Toch zal het jaarlijks binnen-

halen van de titel, zoals dat 

in de eerste jaren na de 

eeuwwisseling het geval was, 

geen vanzelfsprekendheid meer 

zijn. “Je kunt wel stellen dat de 

Tweede divisie qua top behoorlijk 

breed is geworden. We zijn in dat 

opzicht verwend en dat merk je 

doordat we het vervelend vinden 

dat we niet meer jaarlijks om 

de titel mee kunnen doen. Daar 

zullen we als IJsselmeervogels-

fan vanuit historisch besef wellicht 

wat aan moeten wennen, maar 

vraagt tegelijkertijd ook om 

scherpte, zodat we wel bij die top 

blijven horen.” Kijkend naar de 

indeling van de Tweede divisie, 

is die volgens Van den Bos ook 

dit jaar mooier geworden. “Je 

ziet veel onverwachte uitslagen 

en dat tekent het gelijkwaardige 

niveau. Datzelfde geldt voor 

de verschillende titelhouders 

tot nu toe. Je ziet daarin dat de 

top breed is. Daarnaast zien 

we dat de zaterdagclubs het 

heft in handen aan het nemen 

zijn en dat er een aantal mooie 

zondagclubs overblijven. Clubs 

als AFC, Koninklijke HFC en De 

Tre"ers mag je best bestempelen 

als ‘Traditionsverein’, zoals ze 

dat in het Duits zo mooi zeggen.” 

Om vervolgens een poging te 

doen het in het Nederlands toe 

te lichten: “Clubs met een trouwe, 

grote achterban die historisch 

gezien thuis horen in de top van 

het amateurvoetbal.” 

Ondertussen zijn de voor-

bereidingen voor de eerste 

seizoenshelft in volle gang. Zo 

ook de derby tegen Spakenburg 

op 12 oktober. “We kijken dit jaar 

kritisch naar de capaciteit van 

het sportpark tijdens de derby. 

“Je z iet  in de 
Tweede div is ie 
veel  onverwachte 
ui ts lagen en 
dat  tekent het 
gel i jkwaardige 
niveau”
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Zo gaan we de VIP-tribune in 

omvang terugbrengen om zo 

onze sponsorgasten beter te 

kunnen bedienen en creëren 

we ondertussen wat meer 

staanplaatsen. Ook onderzoeken 

we de mogelijkheid tot meer 

horecapunten rondom het 

veld en de looproutes naar de 

staantribune. Op zich zijn de 

ruimtes voor meer horecapunten 

beschikbaar en zien we eveneens 

dat er best nog wel voldoende 

staanplaatsen zijn mits de 

doorstroming goed geregeld is.”

Beleid

Aan het eerste elftal nu om de 

titelstrijd aan te gaan, maar 

niet zonder het uitgestippelde 

beleid uit het oog te verliezen. 

Beleidsmatig koos het bestuur 

van IJsselmeervogels, met 

goedkeuring van de leden, 

enkele jaren geleden voor een 

weg waarin meer werd gefocust 

op ‘eigen jongens’ in het eerste 

elftal, maar ondertussen toch 

op het hoogste niveau actief te 

blijven. Een uitdagende opdracht. 

“Het is een moeilijke weg en dat 

blijkt. Echter, als je nu kijkt naar 

de A-selectie en je kijkt naar de 

verhouding tussen eigen jongens 

en spelers van buitenaf, dan kan je 

concluderen dat we op de goede 

weg zitten. Zowel in de selectie als 

bij de eerste elf. De stap naar de 

A-selectie maken we beleid op. De 

stap om bij de wedstrijdselectie of 

in de basiself terecht te komen, is 

aan de spelers zelf. Beleidsmatig 

proberen we de spelers er 

maximaal in te faciliteren, maar 

uiteindelijk moeten ze hun kans 

zelf pakken.”

Van den Bos kijkt daarin toch 

wel wat jaloers naar profclubs 

als Ajax. “Onze jeugdopleiding is 

niet op een niveau van een club 

als Ajax, waar een jeugdspeler vrij 

snel voor de leeuwen kan worden 

gegooid. Onze exceptionele 

talenten worden bovendien al 

voor die stap naar de -A-selectie 

weggeplukt. Neem spelers als 

Jordy Ruizendaal (nu NEC) en 

Joël Drommel (nu FC Twente) als 

voorbeeld. Die kwamen bij de 

selectie en werden vervolgens 

vrij snel gecontracteerd door 

profclubs. Voor de talenten die wel 

voor IJsselmeervogels behouden 

blijven zijn veel supporters 

geneigd vooral te benadrukken 

wat die spelers niet kunnen, 

terwijl we bij spelers van buitenaf 

juist geneigd zijn te benadrukken 

wat ze wel kunnen. Ik zou zulke 

spelers wel wat meer tijd gunnen. 

Het zou mooi zijn als we daarin 
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wat meer het geduld zouden 

bewaren.” 

Technisch beleidsplan jeugd

Vanwege de ambities om jeugd-

spelers nog sneller aan te laten 

haken bij de A-selectie denkt het 

bestuur hard na om de volgende 

stap in de jeugdopleiding te 

zetten. “Op dit moment houden 

we het technisch beleidsplan 

voor onze jeugdopleiding tegen 

het licht. Hoe creatief kan je 

zijn om je spelers beter te laten 

worden?”, vraagt Van den Bos zich 

hardop af. “Bij tijd en wijle  komt 

de discussie op gang om tweede 

elftallen uit de reservecompetitie 

in te laten stromen in de reguliere 

competitie. Een tweede elftal zou 

dan tot het niveau van hoofdklasse 

kunnen komen. Dat levert bij ons 

een dubbel gevoel op. Immers, 

we willen niet dat ons dat wordt 

aangedaan met beloftenteams 

van de profs, dus willen we die 

mogelijkheid dan wel creëren als 

het in ons eigen straatje past? Een 

mooi alternatief zou in onze ogen 

een Onder-21-competitie zijn.” 

Daar is men vanuit de KNVB volop 

mee bezig en biedt ook kansen 

voor onze Onder-19.” 

In het beleidsplan jeugd komt 

tevens aandacht voor de 

verhouding tussen spelers 

uit eigen dorp en spelers uit 

de regio. “We willen onder 

geen beding terug naar een 

situatie waarbij we geen enkele 

herkenning meer hebben met 

een jeugdelftal. We willen ervoor 

waken dat er altijd een binding 

met Bunschoten-Spakenburg te 

vinden is. Dat vereist scherpte. Niet 

alleen voor het huidige seizoen, 

maar ook als spelers vervolgens 

de overstap maken naar een 

leeftijdscategorie hoger”, schetst 

Van den Bos de uitgangspunten 

van het beoogde beleid.

Wel groots, niet groot

“We hebben daarbij het geluk 

dat onder het laatste bestuur is 

geïnvesteerd in de jongste jeugd. 

Dat is best succesvol, want onze 

jeugd speelt op een behoorlijk 

hoog niveau: derde of in sommige 

gevallen zelfs tweede divisie. 

Aan de andere kant zijn we in 

absolute zin geen grote club, dus 

zullen we moeten investeren in 

het talent dat we hebben. Aan de 

andere kant wil je ook spelers niet 

laten jojo-en tussen selectie- en 

niet-selectieteams”

Keerzijde van de succesvolle 

jeugdopleiding is de aanzuigende 

werking in de regio. “Je merkt 

dat we voor spelers die bij clubs 

in de regio spelen, interessant 

zijn. Als een speler in de regio 

in een jeugdteam speelt dat op 

hoofdklasseniveau speelt, dan is 

het aantrekkelijk voor zo’n speler 

om zich over te schrijven naar 

IJsselmeervogels. Daar hebben 

we als club wel over na te denken, 

in hoe we daarmee om willen 

gaan.”

Inmiddels zijn alle posities binnen 

het bestuur volledig ingevuld, wat 

voor Van den Bos het startsein 

betekende om als bestuur nog 

meer te focussen op de niet-

selectieteams. “Zo denken we na 

over de aandacht voor de niet-

directe selectieteams: Waarom 

moeten dat soort teams altijd op 

een bijveld spelen? En waarom 

komen de laagste teams potentieel 

als eerste in de problemen bij 

een trainerstekort? Hoewel het 

onze aandacht heeft, bese"en we 

ondertussen maar al te goed dat 

er nog voldoende uitdagingen 

liggen op dat gebied. 

Omnisportvereniging in voetbal

Hoewel de jeugdopleiding niet 

de grootste van het land is, ziet 

Van den Bos wel een toename in 

het aantal seniorenteams. “Door 

het kunstgras hebben we fysiek 

de mogelijkheid om het aantal 

seniorenelftallen uit te breiden. 

Op dit moment staan we op acht 

seniorenelftallen en dat is voor 

IJsselmeervogels-begrippen heel 
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veel. Ook het damesvoetbal bruist 

als nooit tevoren. Zelfs zodanig 

dat er nu discussies gaande zijn 

hoe de verhouding recreatie-

prestatie zou moeten zijn. Dat 

merk je ook door bijvoorbeeld 

Remco Vermeer, die van trainer 

van Onder-19 nu trainer wordt 

van Dames 1. Daarmee zie je dat 

het geen ondergeschoven kindje 

meer is.”

Het brede aanbod aan voetbal 

maakt Van den Bos trots. 

“IJsselmeervogels is een club 

voor topamateur tot kleine rooie 

vogel, voor jongens en voor 

meiden, voor spelers zonder en 

met beperking, doordeweeks of 

in het weekend, in de zaal of op 

het veld en prestatief of recreatief. 

Je zou zelfs kunnen stellen dat we 

een soort omnisportvereniging 

zijn, maar dan binnen het voetbal. 

Ook het zaalvoetbal, waarin we 

komend seizoen met maar liefst 

twaalf teams actief zijn, past 

precies in dat plaatje om een club 

voor iedereen te willen zijn.”

Capaciteit

Dat succes kent wel een keerzijde. 

“Facilitair merk je dat we tegen 

de beperking van vier velden 

lopen, als je voetbal wilt blijven 

aanbieden dat past binnen onze 

Spakenburgse voetbalcultuur. We 

zouden er in dat opzicht graag een 

veld bij hebben. Doordeweeks 

heb je immers niet zoveel aan de 

velden voor zevenen en na tienen 

en op de zaterdag past het allemaal 

maar net, al beginnen we vroeg 

en gaan we tot laat door. Bij clubs 

als AFC en Rijnsburgse Boys is het 

heel gewoon om wedstrijden om 

17.00 uur in te plannen, maar het 

‘om zes uur thuis zijn om te eten’ 

of ‘dat kost veel te veel kantinetijd’  

zit in dat opzicht nog wel heel erg 

vast geworteld in onze cultuur, 

denk ik”, analyseert Van den Bos. 

“Dat is wel een van de dingen 

waar een wedstrijdsecretaris mee 

worstelt en vaak ook stank-voor-

dank voor krijgt.”

Oorlogssterkte

Bestuurstechnisch zijn wij als 

club, zoals eerder vermeld, weer 

op volledige oorlogssterkte. Van 

den Bos is er blij mee: “Met Gijs 

de Graaf hebben we iemand 

gevonden die de kartrekker gaat 

worden van onze Evenementen. 

Over het algemeen geldt dat als 

je geen eigenaar hebt van een 

onderwerp, het altijd maar de 

vraag is of het gaat lopen. Met 

dank aan IJsselmeervogels Events 

en Supportersclub NAS zijn een 

aantal evenementen in ieder geval 

goed geslaagd en het voelt fijn 

dat we daar nu weer bestuurlijke 

begeleiding aan kunnen geven. 

Gijs beschikt daarbij over een 

schat aan ervaring.”

Ook de komst van Peter Frans 

Heinen, die als bestuurslid 

technische zaken Marcel de 

Graaf opvolgde, is vrij geruisloos 

verlopen. “Peter Frans behoeft 

geen uitgebreid betoog. Hij heeft 

jarenlang het klappen van de 

zweep meegemaakt en door de 

komst van Gijs en Peter Frans heeft 

Esmeralda de handen vrij voor de 

zogenoemde breedtesport. Daar 

zijn we als bestuur heel blij mee.”

Komend seizoen blijft het bestuur, 

ijs en weder dienende, in ieder 

geval intact. “Esmeralda is de 

eerste die haar tweede periode 

als bestuurslid zal afsluiten. Zij 

zit nu in het derde jaar van haar 

tweede termijn. We verwachten 

dus in de huidige samenstelling 

nog een tijdje door te kunnen.”

Al met al ziet Van den Bos 

de toekomst bij en met 

IJsselmeervogels rooskleurig in. 

“We staan er als club goed voor. 

IJsselmeervogels groeit en bloeit 

en wil de club zijn voor iedereen. 

Ik denk dat we daar op dit moment 

heel goed in slagen.” •

Tekst: Stephan Nagel

“Bestuurstechnisch 
z i jn we weer 
op vol ledige 

oor logssterkte”


