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Wat kun je al?

Zo word je voetbalprof!
Voetbalprof worden
Eén minuut vóór tijd. Daar schiet de bal door de benen van de tegenstander.
Even draaien voor de juiste aanzet. De bal vliegt door de lucht en gaat via een
uitstekende kopbal zo ... het doel in! Ja, goal! Het fluitsignaal klinkt. De
wedstrijd is voorbij. De thuisspelende club heeft op het laatste moment
gewonnen.
Pfff ... wat kan een voetbalwedstrijd toch spannend zijn. Om naar te kijken,
maar zeker ook om te spelen. Heb je zelf wel eens een balletje getrapt? Of sta je
misschien elke dag op het voetbalveld? Voetbal is een populaire sport die door
veel jongens en meisjes wordt beoefend. Sommige kinderen dromen er zelfs van
om profvoetballer te worden. Maar hoe word je dat eigenlijk, profvoetballer?

Talent en doorzettingsvermogen
Profvoetballer worden is niet gemakkelijk. Al is de eerste stap zo gezet: lid
worden van een voetbalclub. En je sport serieus nemen. Als je verder wilt met
voetbal, ga je naar alle trainingen, ben je op tijd en doe je je best bij
wedstrijden. Meestal gaat dat vanzelf, omdat je voetbal erg leuk vindt. Dat is
trouwens ook cruciaal: plezier hebben. Als profvoetballer ben je bijna iedere dag
op het veld; je moet het dus wel heel erg leuk vinden.
Wat is er nog meer nodig voor een carrière als prof? Talent voor voetballen is
natuurlijk superbelangrijk. Je moet aanleg hebben om goed te kunnen
voetballen. Talent heb je of heb je niet. Je merkt het snel genoeg.
Als het goed gaat bij je club en je hebt talent, dan kun je naar een
voetbalschool. Zo’n school is iets anders dan een jeugdopleiding bij een grote
club waar je voor gevraagd moet worden. Je kunt een voetbalschool vergelijken
met een muziekschool of met een dansschool. Op een
muziekschool krijg je muziekles. Op een voetbalschool krijg je
voetballes; je leert er meer over voetbal. Op internet vind je
verschillende scholen waar je zelf naartoe kunt. De meeste
scholen werken aan de volgende punten:
• techniek;
• snelheid;
• inzicht;
• persoonlijkheid.
Je persoonlijkheid is je karakter. Om profvoetballer te kunnen
worden, heb je bijvoorbeeld veel doorzettingsvermogen en
discipline nodig. En je moet niet egoïstisch zijn.

Ontdekt worden
Als je eenmaal goed speelt en hard werkt, moet je vooral veel geluk hebben en
hopen dat je ontdekt wordt door een scout. Dat is de volgende stap. Een scout is
iemand van een professionele voetbalclub die voetbalwedstrijden in heel
Nederland bezoekt om naar voetbaltalent te speuren. Als een scout tevreden is,
nodigt hij je uit voor een wedstrijd bij zijn
club. Daar bekijkt hij samen met andere
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mensen of je goed genoeg bent voor de
jeugdopleiding. Bijna iedere grote club in
Nederland, denk aan Ajax, Feyenoord, PSV en
AZ, heeft zijn eigen jeugdopleiding. Als je
toegelaten wordt, verandert je leven
behoorlijk. In de ochtend ga je naar een
school in de buurt van de club. ’s Middags
word je met een busje opgehaald om te gaan
trainen. Daarna huiswerk maken, eten en
weer trainen. En de volgende dag doe je
precies hetzelfde.

Contract
Vervolgens is het weer belangrijk dat je
opvalt. Lang niet alle kinderen van de
jeugdopleiding worden uiteindelijk
profvoetballer. Elk jaar bekijkt de trainer
opnieuw of je nog op de opleiding mag
blijven. Als je goed genoeg bent, kom je
uiteindelijk in het jonge elftal van de club.
Ook die wedstrijden worden bekeken door
verschillende scouts. Wanneer je geluk hebt,
krijg je een contract van je eigen club of van
een andere club uit de eredivisie. En dat is je
laatste stap. Zo’n contract betekent namelijk
dat je in het eerste elftal mag spelen en dat
je geld krijgt om te voetballen. En dat is wat
een profvoetballer doet!

Een profvoetballer draagt wel tien shirts per week. Bij iedere training en wedstrijd krijgt hij
een schoon shirt. Bij de laatste wedstrijden van het jaar worden de shirtjes weggegeven aan
supporters. Ieder seizoen krijgt de club nieuwe shirts.

Elke club heeft een elftal voor jonge voetballers. Zij spelen hun eigen competitie. Als
een jonge voetballer echt heel goed is, mag hij af en toe voor Nederland voetballen
in Jong Oranje.
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Keesje op het voetbalinternaat
Keesje houdt van klimmen, haar paard Fred en
voetbal. Al vanaf haar zesde voetbalt ze bij FC
Zaltbommel. Bij de laatste wedstrijd staat er
ineens een onbekende langs het veld. Deze
scout wil Keesje vragen voor de jeugdopleiding
van zijn club.
Ben je benieuwd wat Keesje allemaal beleeft
op de jeugdopleiding? Lees dan nu de nieuwe
avonturen van Keesje op het voetbalinternaat.
Ze ontmoet Stan, Toby en Sharida en traint
iedere dag. Keesje vindt het geweldig.
Hoewel ... waarom zit ze zo vaak op de bank?
En waarom gaat trainer Gert
altijd zo snel? En klopt het dat
Toby hem heeft gezien bij een
andere club? Met Stan, Toby
en Sharida gaat Keesje op
zoek naar antwoorden.
Maar ze ontdekken
meer dan ze eigenlijk
willen ...
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