
             
NKS-Voetbal heeft naast de normale sportadviseurs sinds kort ook  de bechikking over een drietal 

sportadviseurs met een gedegen voetbaltechnische achtergrond. Ze staan te trappelen om  de 

komende zomermaanden met u afspraken te maken en in het nieuwe seizoen met uw technische 

staf aan de slag te gaan. Deze sportadviseurs kunnen voorbeeld trainingen geven - met het Kick--Off 

programma beginnende trainers en coaches op weg helpen om op verantwoorde wijze met  met de 

jeugd van uw vereniging te leren omgaan  -  helpen bij de overgang van jeugd naar selectie - helpen 

bij het opzetten en uitvoeren van een open dag om b.v. de schooljeugd kennis te laten maken met 

uw vereniging. Kortom deze sportadviseurs zijn multi inzetbaar. Wie zijn deze kanjers: 

 
Mathieu van der Steen 

  
         William van Overbeek

     

 
Ronnie van Orsouw 
 
Voor inlichtingen of het inzetten van deze sportadviseurs: hansvisser@telenet.be 
rademakers@sportadviseur.nl of arnoleermakers@hetnet.nl 
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 Ik ben 43 jaar jong, getrouwd met Angela en vader van twee dochters. Ik 

woon in Sint-Michielsgestel. Ik ben werkzaam in het voortgezet onderwijs als 

onderwijsondersteuner op het Udens College. Daarnaast ben ik al heel wat 

jaartjes werkzaam in de voetbalsport. Van voetbaltrainer tot hoofd-

opleidingen en daarna opgeleid tot docent. Ik vind het fantastisch om samen 

met al die vrijwilligers stappen te zetten in ieders ontwikkeling. Niet alleen 

maar komen vertellen hoe ik denk dat het moet, maar elkaars ervaringen 

gebruiken om van elkaar te leren. Samen kun je ver komen en ik wil daar 

graag een ondersteunende rol in spelen.  

 

 

Ik ben 38 jaar en heb gevoetbald bij Berghem Sport. In  2001 ben ik 

begonnen met het halen van mijn trainingsdiploma’s en het volgen van 

diverse cursussen o.a. die van videoanalist. Ik ben bij diverse clubs 

werkzaam geweest o.a. bij Jong Brabant, VOAB , Sc ’t Zand, Desk, Zwaluw 

VFC, Riel  en Essche Boys en NAC. Ook ben ik werkzaam geweest in Amerika 

als head of education bij Hamilton in San Jose en heb buitenlandse 

soccercamps georganiseerd. Ik wil graag als sportadviseur van NKS-Voetbal 

mijn kennis en ervaring en enthousiasme  met u delen en uw technisch 

kader een gedegen opleiding geven zodat uw eigen jeugdtrainers met 

vertrouwen voor de jeugd klaarstaan. 

Ik ben 46 jaar en ben 2001 begonnen met mijn trainersopleiding met het 
volgen van de JVT cursus. In 2011 heb ik het UEFA diploma betaald 
voetbal gehaald. Nu ben ik assistent-trainer bij FC den Bosch en zelfs 2 
weken hoofdtrainer geweest. Het samenwerken met het team staat bij 
mij hoog in het vaandel. Samen kiezen we voor een speelwijze die bij het 
team past. Ook stemmen we de meeste spelprincipes af op de 
kwaliteiten van het team en het individu.  Dit is het beginpunt om te 
starten aan de ontwikkeling van het team en individu. Buiten de 
trainingen en wedstrijden maak ik vaak gebruik van videoanalyse. Ik laat 
dan de beelden aan het team, per linie of per individu zien. Graag wil ik 
mijn kennis overbrengen aan de amateurverenigingen. 
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