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Kennismaking Hoofd Opleidingen 

John Michielsen 
 

Vanaf dit seizoen zal ik gaan functioneren als Hoofd Opleidingen 

binnen FC Weesp. Omdat dit een nieuwe functie is voor de vereniging 

en ik zelf ook nieuw ben binnen de club is het goed mij even voor te 

stellen en mijn verwachtingen uit te spreken. 

Bijna 59 jaar geleden ben ik geboren in Gilze, Noord Brabant, en heb daar 56 jaar gewoond. 

Ik heb 2 dochters uit mijn eerste huwelijk (27 en 25 jaar oud) en ben 35 jaar werkzaam in het 

onderwijs, aanvankelijk als docent Lichamelijke Opvoeding en op dit moment als docent ICT 

met daarnaast een aantal ondersteunende taken binnen de organisatie. Dit doe ik op de 

Kranenburg, school voor Praktijkonderwijs in Utrecht. Sinds oktober 2016 woon ik in Weesp 

samen met mijn huidige echtgenote, Marjolein Steutel, op een leuke plek in Aetsveld. 

Mijn voetbalervaring is begonnen in mijn geboortedorp. Daar heb ik 6 jaar gespeeld, waarna 

ik 5 jaar de opleiding heb mogen volgen bij NAC Breda. Na uiteindelijk 1 jaar Jong NAC heb ik 

9 jaar gevoetbald bij RKTVV in Tilburg, toenmalig 1e klasser. Dit is te vergelijken met het 

huidige niveau van 3e divisie/Hoofdklasse. Na nog 1 jaar bij vv Dongen, moest ik mijn actieve 

tijd als voetballer helaas staken vanwege allerlei fysieke ongemakken. 

Ondertussen was ik begonnen met het geven van trainingen aan jeugdelftallen. Allereerst bij 

vv Gilze, daarna bij RKTVV. Na enkele jaren ben ik ook gestart met het volgen van 

trainerscursussen. Dit heeft in 1991 geleid tot het behalen van het diploma TC2 (het huidige 

diploma UEFA B). 

Na mijn periode als speler ben ik aan de slag gegaan als trainer bij de senioren. Ik was 

assistent bij vv Baronie in Breda, vv Unitas in Gorinchem en Madese Boys in Made. Al snel 

echter kwam ik weer bij de jeugd terecht als Technische Jeugdcoördinator (TJC), eerst bij 

Madese Boys en later weer op het oude nest, vv Gilze. In totaal heb ik deze functie zo’n 10 

jaar bekleed. In die periode heb ik ook de pilotcursus TJC gevolgd bij de KNVB. Via de docent 

werd mij voorgesteld jeugdtrainerscursussen te gaan verzorgen voor de bond. Dit heb ik 

vanaf het jaar 2000 14 jaar gedaan. Door vooral drukke werkzaamheden ben ik gestopt met 

al deze activiteiten. 

Zo’n anderhalf jaar geleden, nadat ik ruim 1 jaar in Weesp woonachtig was en op zoek was 

naar een zinvolle invulling van mijn vrije tijd, kwam ik in contact met de vereniging. Leo 

Timmermans had vanuit de TC-Jeugd een aantal informatieavonden belegd. Vanuit mijn 

achtergrond ben ik gaan luisteren en ben ik in gesprek geraakt met Leo. Daaropvolgend heb 

ik verschillende overlegmomenten en vergaderingen bijgewoond om een beeld te krijgen 

van de vereniging. Hieruit en na verscheidene gesprekken bleek dat er veel enthousiasme is 

binnen de vereniging, maar dat men zoekende is naar richting, structuur en visie. Op mijn 

eerste vraag: “Wat is de ambitie van de club?”, kon geen duidelijk antwoord worden 
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gegeven. Daarna zijn we verder gaan nadenken en hebben overleg gehad over een 

eventuele rol voor mij binnen de vereniging. Hieruit is mij de functie van Hoofd Opleidingen 

aangeboden. Deze heb ik met veel plezier en enthousiasme geaccepteerd.  

De belangrijkste taak, en toch zeker in het eerste jaar, zal zijn het begeleiden en 

ondersteunen van de trainers. Het plan is o.a. om intern een scholing op te zetten, waar elke 

trainer bij kan aansluiten. Hopelijk is er voldoende animo onder het technisch (jeugd)kader 

om dit te kunnen realiseren. Daarnaast zal de implementatie en uitvoering van het 

technische beleid, wat ik in concept het afgelopen seizoen al heb opgesteld, een tweede 

speerpunt worden. De doorstroming van de jeugd naar de senioren zal hierbij een belangrijk 

item worden.  

Zelf ben ik gestart met de KNVB opleiding Hoofd Opleidingen B met vooral als doel te 

kunnen spiegelen: zijn we op de goede weg, hoe vullen andere verenigingen deze rol in. Het 

is bij veel verenigingen een nieuwe functie en op deze manier hoeven we niet zelf het wiel te 

gaan uitvinden.  

Samen met o.a. het nieuwe bestuurslid technische zaken, Michael Kronenburg, de nieuwe 

hoofdtrainers, Maykel Tak en Carlo van Hekken, en Leo vanuit de Technische en/of 

Jeugdcommissie (in oprichting) en hopelijk veel anderen gaan we proberen de ingeslagen 

weg zodanig vorm te geven, dat dit ook een positieve impuls geeft aan de hele vereniging. 

Het is een lange weg, maar met het enthousiasme dat ik heb ervaren, ben ik ervan 

overtuigd, dat het gaat lukken.  


