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Aan het einde van het interview ver-

telt Femke van Odijk dat ze laatst

spontaan een e-mail heeft gestuurd

naar Leo Beenhakker, toptrainer in

ruste. ,,Misschien brutaal, maar ik

hem hem gevraagd of ik een keertje

met hem mag praten over het trai-

nersvak,” zegt de 24-jarige trainster.

,,Van iemand met zoveel ervaring in

het topvoetbal kun je natuurlijk ont-

zettend veel leren. Ik kreeg al vrij

snel antwoord: ‘Bedankt voor je e-

mailtje. We gaan kijken wat we kun-

nen doen’. Echt kicken!”

Haar open en directe benadering

is typerend voor Van Odijk, die zich

al vanaf de kabouters bij AFC Quick

1890 prima thuis voelde tussen ‘de

jongens’. ,,De mannenwereld staat

mij wel aan,”

meent de blonde

spraakwaterval.

,,Voetbal is altijd

mijn grote passie

geweest. Daarom

voetbalde ik bij

Quick ook tot de

en met de B-juni-

oren met de jon-

gens mee. Die

zijn vaak toch

wat fanatieker en

recht voor zijn

raap. Daar houd ik van. Zo vond ik

het ook heerlijk om als aanvoerster

de jongens op hun plek te zetten.

Dat was voor tegenstanders wel

apart.” En, even later: ,,Ik kan er

toch niets aan doen dat ik een

vrouw ben?”

Ze wilde net als haar vader sport-

docent worden, met voetbal als spe-

cialisme. Ze volgde daarvoor de

mbo-opleiding Sport en Bewegen en

ze haalde zonder problemen de

KNVB-voetbalcursus TC3 (2009) en

TC2 (2012). Van Odijk deed in de

praktijk eerst drie jaar ervaring op

bij de pupillen van Quick en Hoog-

landerveen, ze was als oefenmeester

actief bij voetbalscholen in Eemdijk

en Amersfoort, coachte de vrouwen

van CJVV en ze was twee jaar hoofd-

coach van het tweede elftal van

Cobu Boys. Van Odijk: ,,Je kunt

voetbal niet alleen uit boekjes leren.

Het spelletje leer je vooral in de

praktijk.”

Bij de Soester zaterdagderdeklas-

ser SEC hoopte de Amersfoortse dit

seizoen haar eerste schreden als

hoofdtrainer van een standaard-

mannenteam te zetten, maar ze zat

tot haar spijt na amper drie maan-

den alweer thuis. ,,Het was de be-

doeling dat ik op een gegeven mo-

ment het stokje

zou overnemen

van René Ribbe-

rink, een mooie

uitdaging. Dat

liep helaas niet

zoals ik voor

ogen had.”

Een deuk voor

haar zelfvertrou-

wen en haar am-

bitie was het

vroegtijdige af-

scheid van SEC

echter allerminst, want niet lang na

het tussentijdse vertrek van hoofd-

coach Arie Koning bij klassegenoot

‘t Vliegdorp begin november, liet

Van Odijk weten beschikbaar te zijn

voor komend seizoen. Na een ge-

sprekmet onder meer de technische

commissie én de spelersraad bleef

ze samen met een ervaren rot over.

Out-of-the-box-denken
,,Femke ademde vanaf het begin

voetbal,” stelt oud-voorzitter en hui-

dig TC-lid Henk Timmerman. ,,Ze

weet absoluut waar ze het over

heeft. Omdat de spelers met een

trainer samen moeten werken, heb-

ben we ze eerst een proeftraining

laten doen. Ik was best wel verrast

dat ze voor Femke kozen. Ik dacht

dat voetbal in Nederland nog steeds

te veel een mannensport was. Dacht

dat ze eveneens voor de ervaring

van die andere trainer zouden kie-

zen. Ik vind de keuze voor Femke

echter heel mooi. Bij een jonge voet-

balvereniging als ‘t Vliegdorp past

out-of-the-box-denken. (lachend)

Dat is dít zeker.”

Versterkingen
Van Odijk, die momenteel bij de

dames van Quick voetbalt en de

vrouwen van CJVV traint, kan niet

wachten om bij ‘t Vliegdorp te be-

ginnen. Sterker, ze is achter de

schermen al druk bezig om een goed

kader om zich heen te verzamelen

en versterkingen te zoeken. ,,Ik zat

echt te wachten op een mooie klus

als deze,” wrijft Van Odijk, afgelopen

zaterdag reeds aanwezig bij de ge-

flatteerde 3-0 thuisnederlaag tegen

IJFC, in haar handen.

,,Ik ben de vereniging ook heel

dankbaar dat ze voor een vrouw

voor hun vlaggenschip durven te

kiezen, als eerste voetbalclub in Ne-

derland. Ik zet namelijk liever de

trend, dan dat ik meeloop.”

Jan de Gier, secretaris van de

VVON (Vakbond Voetbal Oefen-

meesters Nederland): ,,Voor zover

wij weten is Femke de eerste vrou-

welijke hoofdcoach van een eerste

mannenelftal in Nederland. Daarbij

moeten we wel zeggen dat we niet

alle gegevens hebben over trainers

en trainsters uit de vierde en vijfde

klasse.”

‘Ikzet lieverdetrend,
dandat ikmeeloop’
SOESTERBERG |Na een lange zoektocht naar een
nieuwe trainer voor komend seizoen is de keuze van
zaterdagderdeklasser ‘t Vliegdorp gevallen op Femke
van Odijk (24). De Amersfoortse wordt (volgens de
VVON) de eerste hoofdcoach van een standaardman-
nenteam in Nederland. Een reconstructie waarom zij
de juiste vrouw op de juiste plaats is.
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Van Odijk komend seizoen coach Vliegdorp-mannen

Ik ben ‘t Vliegdorp
dankbaar dat ze
voor een vrouw
durven te kiezen
–Femke van Odijk (24)

SAMENWERKEN

Femke van Odijk overtuigde ook ‘t
Vliegdorp-aanvoerder Michael
Muijlwijk (foto) van haar mogelijk-
heden om de huidige hekkensluiter
van de zaterdagderdeklasse D op
een hoger plan te brengen. ,,Het
zat hem vooral in demanier
waarop Femke training gaf,”
meent demiddenvelder uit Zeist.
,,De andere trainer die een proef-
training gaf, zat er naar onzeme-
ning wat te veel bovenop. Dat gaat
misschien een tijdje goed, maar

daarna dreigt het
gevaar dat som-
mige jongens uit
onvrede vertrek-
ken. De keuze voor
Femke, die écht
met het teamwil

samenwerken, is daarom volgens
mij goed. Dat ze een vrouw is,
maakt mij verder niet uit. Het gaat
puur om de kwaliteiten die ze met
zich meebrengt.” Oskar Nauman,
bestuurslid en teammanager van

het eerste elftal, is verguld met de
komst van Van Odijk. ,,Dat een
jonge vrouw zich aanmeldt bij een
club die onderaan staat, toont haar
ambitie om hier echt wat op te
gaan bouwen. Voor ons is het wel
een risico om een onervaren
hoofdtrainster te nemen, maar ze
is écht een voetbaldier, enorm en-
thousiast en zeker ookmondig ge-
noeg. Ik denk dat de spelersgroep
dus een goede keuze heeft ge-
maakt. Hulde daarvoor!''

Muijlwijk:Hetgaatpuuromdekwaliteiten
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Higlerfluit in
Jupiler League
Dennis Higler uit Hoogland fluit

komende maandag de Jupiler

League-wedstrijd Almere City

tegen Sparta Rotterdam. De

30-jarige scheidsrechter fluit

meestal in de eredivisie. Afgelo-

pen weekeinde was hij nog

leidsman bij Feyenoord - Cam-

buur. In het AD-scheidsrechters-

klassement staat Higler met een

beoordeling van 6,28 uit 18

duels op een derde plaats, ach-

ter Serdar Gözübüyük (6,36 - 18)

en Bjorn Kuipers (6,35 - 17). DIJKST104

VOETBAL

Ramselaar in
voorselectie
Bart Ramselaar (foto) zit in de

voorselectie van Jong Oranje.

De Amersfoorter, speler van FC

Utrecht (26 eredivisiewedstrij-

den - 4 goals),

kwam nog nooit

voor het natio-

nale jeugdelf-

tal uit. Jong

Oranje oefent

aan het einde

van deze maand

tegen Jong Noorwegen en Jong

Servië. Fred Grim, de bonds-

coach, maakt op vrijdag 18

maart zijn definitieve selectie

bekend. DIJKST104
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Verboomverrast
opde3000meter
Bij de eerste wedstrijd van de

Amersfoortse baancompetitie

bij AV Triathlon kwam Jeroen

Verboom als verrassende win-

naar uit de strijd. Op de 3000

meter versloeg hij de winnaar

van vorig jaar, Merlijn Dekker.

De 26-jarige Verboom slaagde er

voor de eerste keer in om onder

de negen minuten te blijven. De

inwoner van Hoevelaken klokte

8.57,02 minuten. Het lid van AV

Pijnenburg verbeterde zijn oude

record met liefst zeven secon-

den. Altis-atleet Cees Stolwijk

(66), die vier van de laatste vijf

edities won, voert het algemeen

klassement aan. De Amersfoor-

ter kwam in 10.35,35 over de

meet. KUIJPE102
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Social runs in
Amersfoort
Amersfoort houdt ook dit jaar

tijdens Koningsnacht en op 4 en

5 mei twee inmiddels traditio-

nele ‘social runs’. Op 26 april is

de Koningsnachtrun van 5 kilo-

meter door de binnenstad. Na

deze sportieve bezigheid is er

livemuziek op het podium. De

voorinschrijving is inmiddels

gesloten. Op 4 en 5 mei organi-

seert de gemeente samen met

Loopnu.nl de Bevrijdingsvuures-

tafette; een marathon tussen

Wageningen en Amersfoort. De

start is om 23.00 uur in Wagen-

ingen. Een gedeelte van het par-

cours meelopen is ook mogelijk,

er is een bus die meerijdt voor

lopers die de afstand te groot

vinden. DIJKST104


