Het wordt een zwaar seizoen,

Natuurlijk heb ik een andere spelerslijst tijdens mijn gesprekken met het bestuur gezien. Een basis
die er volledig anders uitziet dan het huidige spelerspotentieel. Tijdens de bekende
“transferperiode”, kozen spelers voor een andere “uitdaging/ vergoeding”. Daar heb ik weinig mee.
En over deze kwestie wil ik het niet meer hebben. Om kort te gaan, juist nu steek ik nog meer energie
in deze groep, althans de spelers die mee willen doen in het proces en mijn voorwaarden. Wie niet
wil, ook al kan je, dan val je af. Doel blijft handhaving. En als de groep in deze ontwikkeling blijft
“groeien” dan gaat lukken.
De Sterksele leiding doet er alles aan om het mij en de spelers naar hun zin te maken. Kleding,
schoenenbonnen, lunch, noem maar op. Mijn werkwijze zal uiteindelijk tot resultaten leiden. Niet op
korte termijn, zeker niet altijd oogstrelend, maar dat mag men ook niet verwachten van deze groep.
Zoals een bankzitter zondag jl. terecht constateerde, het is het 2e elftal van vorig jaar, die niet
getraind werd en met aanvullingen. Dat is het “gegeven ”en daar doen we het mee. Vanuit de
spelersgroep en in de eerste gespreken, vroeg men mij, of ik spelers uit mijn “stal” wilde meenemen.
Absoluut niet, als ik dus op enig moment vertrek dan zijn de spelers ook weer verdwenen, en die
situatie kennen we al met dit als gevolg. Neen, rustig werken, niet panikeren, gericht trainen en
vooral de spelersgroep vertrouwen geven. Maar nogmaals alleen die spelers die er echt voor gaan’.
De rest heeft zichzelf weg geselecteerd.
Eigenwijs zijn mag, maar laat mij dan zien dat je gelijk hebt. Praters heb ik de afgelopen 40 jaar
voldoende meegemaakt. Maar die dan vervolgens laten zien dat zij een wezenlijke bijdrage kunnen
leveren aan het collectief, die zijn er maar weinig. Ik mis ook bij Sterksel de bagage van ettelijke
spelers op technisch en zeker tactisch niveau. Dat is overigens het geval bij alle clubs waar ik werk.
Zoals bekend is dit mijn beroep, naast mijn passie. Daar duld ik van mijzelf geen
“bezigheidstherapie”. Professioneel werk afleveren op het niveau waar ik werk. Dus soms met 3 en
4e divisiespelers, soms met CIOS studenten en soms met goedwillende amateurs.
Ik heb veel tijd nodig om de inhaalslag te doen verdwijnen, als dat al mogelijk is. Dan hebben we nog
een bijkomend probleem van enkele spelers die om welke reden dan ook niet kunnen trainen, ook
dat is amateurvoetbal op dit niveau. Geen excuus maar wel een gegeven.
We gaan gestaag door, met als inzet “handhaving”. Bij dat resultaat hebben we het zeer goed
gedaan. Mijn spelers weten dat het bij mij als volgt gaat:
Discipline,
Hard werken,
Luisteren,
Uitvoeren.
Inbreng is zeker mogelijk, met als enige inzet “het teambelang en collectief”. Spelers die in “echo
zijn” denken vallen bij mij af. Ik ben ingehuurd voor de ontwikkeling van de selectie, daar horen
faciliteiten bij maar zeker ook plichten.
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