
Elso Bos is de nieuwe jeugdcoördinator bij Asser Boys 

Door Elso Bos op 10 augustus 2014 

Begin mei ben ik gevraagd door de jeugdcommissie van Asser Boys 
voor de functie van Hoofd jeugdopleiding/jeugdcoördinator. Mijn 
belangrijkste taak is de trainers te begeleiden, de kwaliteit van de 
jeugdspelers omhoog te brengen, technische inbreng in de 
jeugdcommissie en er voor te zorgen dat er minder jeugdspelers 
gaan stoppen. Een uitdagende klus, waar ik direct mee ben 
begonnen.  

In de 1e plaats moest de indeling geregeld worden en dat is tot het 
moment van schrijven een geweldige klus gebleken. Stoppende en 
vertrekkende jeugdspelers maakten het erg lastig om een goede 
indeling te maken. Het eindresultaat is dan ook niet wat je graag 
wilt zien, maar helaas kun je soms niet anders.  Geen A-elftal, veel 
dispensatiespelers, geen 2e elftal bij de D’s, kortom allemaal zaken 
die we graag anders hadden gezien. Gelukkig heb ik met de indeling enorm veel steun gehad van 
Joop, want die heeft mij met zijn ruime kennis van de jeugdspelers geholpen. Dat de indeling soms 
vragen oproept, ben ik gewend van mijn vorige werkgevers. Bij Beilen en LTC ben ik jaren 
jeugdcoördinator geweest.  

Naast de indeling heb ik ook de trainers in beeld gebracht en gelukkig waren de meeste aanwezige 
trainers bereid om door te gaan. Op dit moment zijn er echter nog vacatures en ik hoop, voor de 
start van de eerste training, daarvoor een oplossing gevonden te hebben. Plezier in het voetbal zal 
altijd op nummer 1 staan, maar we mogen er best naar streven om structureel in bijvoorbeeld de 1e 
klasse te gaan spelen. Dat is straks misschien wel één van de doelstellingen die later in het seizoen 
nog geformuleerd moeten worden. Vanaf maandag 18 augustus zijn de trainingen belangrijk.  Samen  
met de inbreng van trainers van de Voetbalacademie Noord gaan we proberen om de kwaliteit van 
de jeugdspelers te verbeteren.   

Binnen een voetbalclub is en blijft de communicatie belangrijk.  In ieder geval moeten de problemen 
op de juiste plek terecht komen, anders kan er niets mee worden gedaan. Ik zal altijd proberen om zo 
eerlijk en duidelijk mogelijk naar iedereen te zijn. Een oplossing is namelijk altijd voor handen, 
ondanks dat er ook een stuk emotie of verleden bij speelt. Bij mij kan iedereen terecht voor zijn of 
haar verhaal, maar kan natuurlijk niet garanderen dat de uitkomst altijd positief zal zijn. Binnen de 
club heb je ook te maken met bijvoorbeeld geld of afspraken van nu of uit het verleden. 

Er zal het komende seizoen wel wat gaan veranderen, maar de grootste verandering tot nu toe heeft 
het sportpark ondergaan.  Grotere kleedkamers, een nieuw onderkomen voor het hoofdbestuur en 
de jeugdcommissie geven de club een extra uitstraling. Laat dit alles een begin zijn van iets nieuws, 
maar dat kan de jeugdcommissie of ik absoluut niet alleen. Daar hebben we iedereen bij nodig en 
dan kunnen wij samen deze klus klaren. Als wij de inzet van de mensen die de kleedkamers en 
bestuurskamers  hebben verbouwd als voorbeeld gaan nemen, dan kunnen we een heel mooi  
seizoen tegemoet gaan zien. Aan mij zal het niet liggen. 

Een sportief en goed seizoen. 

Elso Bos 


