
 
 

 
 
Trainer & meer 
 

Johan Strokap 
 

In Nederland is het aantal trainers dat van volleybal leeft, beperkt.  
Johan Strokap (35) is een van hen.  

Zes dagen in de week, is hij bij twee verenigingen 35 uur actief 
 
Acht jaar geleden werd ik door de Nevobo gevraagd of ik clinics wilde gaan geven, maar dan moest ik wel 
ZZP’ er worden. Ik wist dat ik met voldoende uren bij verschillende clubs aan de slag kon en heb toen de stap 
gemaakt. Je moet wel een bepaalde zekerheid hebben. 
Ik train vooral jeugd en daarom kan ik op bepaalde dagen al om 15.00 uur beginnen. Ik train van maandag tot 
en met vrijdag en op zaterdag coach ik. Bij thuiswedstrijden doe ik veelal drie teams achter elkaar. Bij 
uitwedstrijden wordt gekeken wat mogelijk is. Ik coach dan vaak twee wedstrijden. Voor het geval ik niet kan, 
zijn er coaches beschikbaar. Op zondag train ik niet meer.  Een dag in de week zonder volleybal heb ik nodig 
om weer bij te tanken.  
 
Ik heb een aanstelling bij Rivo Rijssen en bij DeVoKo in Denekamp en bij beide clubs bevalt het me prima. 
Met beide verenigingen heb ik een contract voor een jaar. De verenigingen willen wel langer, maar ik niet. Ik 
wil vrij zijn als het me niet meer bevalt. Met beide clubs heb ik een jaarvergoeding afgesproken. Dat is een 
brutobedrag. Mijn boekhouder verzorgt de rest. Daar wil ik niet druk mee zijn, want daar weet ik zelf te 
weinig vanaf. Ik denk bijvoorbeeld aan mijn verzekeringen, mijn reserveringen voor ‘de oude dag’ en zoals nu 
een pandemie. Ik adviseer iedereen om een deskundige in te schakelen.  
Ik had geluk: aan het begin van de coronacrisis belden beide voorzitters van de clubs me op en zeiden: 
‘Johan, maak je geen zorgen, we betalen je gewoon door.’ Dat is wel een enorme blijk van waardering en dat 
doet me erg goed. Als het kan, dan doe ik wat extra’s terug. Zo heb ik bijvoorbeeld in de zomer 
beachtrainingen verzorgd.  
 



Naast deze trainingen verzorg ik op scholen clinics. Dat is een mooi extra inkomen. Zoiets moet je opbouwen 
waarbij de mond-op-mond reclame erg belangrijk is. Verenigingen benaderen me dan om op de basisscholen 
trainingen te verzorgen. Het is de bedoeling dat ik de kinderen enthousiast voor volleybal maak. Ik ben dan 
een soort ‘entert(r)ainer’. Het levert altijd nieuwe leden op. Het hoogste rendement voor de verenigingen is 
er als iemand van de club aanwezig is bij mijn trainingen op de school. Die persoon kan dan meteen gebruik 
maken van hetgeen ik gedaan heb en daarop voortgaan. Verder is het heel belangrijk dat je zorgt voor een 
goede opvang. Vaak zie je dat na de trainingen op de basisschool er een enorme aanloop is. Vang je die niet 
goed op, dan ben je ze kwijt en zie je ze ook nooit meer terug.  
Vanwege corona heb ik de laatste maanden niet veel clinics op de basisscholen mogen verzorgen. 
Soms zijn er ook andere subsidiepotjes, bij bijvoorbeeld de Nevobo, om projecten te kunnen uitvoeren. Dan 
neem ik contact op met de clubs en wijs hen daarop. Als de club daar gebruik van wil maken, regel ik de rest 
en verzorg de trainingen.  
 
Als je succes wilt hebben, is het belangrijk dat je bij de mini’s begint en dat er een groep sterke trainers staat. 
Toen ik door DeVoKo gevraagd werd, stelden ze eerst voor dat ik wat oudere jeugdteams en seniorenteams 
zou gaan trainen. Ik heb aangegeven dat het beter was om van onderaf op te bouwen. Zo ben ik begonnen bij 
de mini’s en de C-jeugd. Na een halfjaar heb ik aangeven dat het niet ging lukken, omdat het ontbrak aan een 
groep goede jeugdtrainers. Die groep goede jeugdtrainers is er nu wel en je ziet de successen komen. Op 
zowel sportief gebied als in toenemende belangstelling. De aanmeldingen stromen binnen. Dat gaat zo hard, 
dat er zelfs een wachtlijst is. Succes is dus het gevolg van de trainer die voor de groep staat. Het is belangrijk 
dat een vereniging daarin investeert en daar dus ook een redelijke vergoeding tegenoverstelt. 
  
Bijna alle teams die ik train, worden ook door een ander getraind. Ik richt me vooral op de individuele 
techniektrainingen en train vooral meisjes. Logisch, want er zijn niet veel jongens. Langzaam keren er weer 
wat jongens terug. Om ze te behouden, moet je jongens anders trainen dan meisjes. Meisjes kunnen 
genieten van techniektrainingen. Na anderhalf uur techniek getraind te hebben, kunnen ze tevreden naar 
huis gaan, omdat ze een techniek beter beheersen. Bij jongens merk ik dat ze vooral heel hard willen werken 
en doodop de zaal willen verlaten. Daarom kunnen jongens zich bij het voetbal beter uitleven. We overwegen 
nu om de jongens ’s middags te laten spelen. ’s Morgens hebben ze dan gevoetbald en ’s middags hebben ze 
niets te doen. Dan laten we ze volleyballen en betrekken hen bij de rest wat er in de hal gebeurt. 
 
Ik ben ervan overtuigd dat je jeugd tot een bepaald niveau kunt brengen als je maar vroeg begint en goede 
trainers voor de groep zet. Bij Rivo spelen we met onze jeugdteams al jaren mee in de eindronde van de 
‘Open Club’ (de Nevobo spreekt van Nationale Open Jeugd Kampioenschappen, afgekort NOJK, redactie). Bij 
de C-jeugd kun je het nog redden met speelsters die je zelf hebt opgeleid; bij B-jeugd wordt het al moeilijker 
en bij A-jeugd zie je toch vaak dat er speelsters in dat team spelen die elders opgeleid zijn, maar zoveel talent 
hebben dat ze inmiddels overgestapt zijn naar een vereniging die op een ander niveau speelt. Wie bij Rivo 
mee wil doen bij het ‘Open Clubteam’ moet alle drie de zaterdagen beschikbaar zijn. Dat weten de ouders 
ook. Het gebeurt dan ook regelmatig dat ouders een dag na de tweede ronde, op weg zijn naar de 
wintersport. 
Zoals bij zo veel verenigingen raken we, behalve speelsters die vertrekken vanwege een hoger niveau elders, 
ook speelsters kwijt, omdat ze gaan studeren. Daarom is het belangrijk om je te richten op meerdere teams 
(binnen hetzelfde leeftijdsniveau) om zo uit een grotere vijver te kunnen putten. 
 
De overstap van een jeugdteam naar een seniorenteam is veel groter dan je denkt. Als je niet oppast raken ze 
het plezier kwijt. Daarom spelen we zo veel mogelijk een dubbele competitie. Voor iedere speelster hebben 
we op een excelsheet staan waar en bij wie ze traint en speelt. Als blijkt dat het te veel wordt, laten we wat 
vervallen. Maar over die dubbele competitie zijn we erg enthousiast. Het jaar voordat een speelster op basis 
van kwaliteiten overgaat naar een seniorenteam, laten we haar gedeeltelijk meetrainen en meegaan met een 
seniorenteam. Ze speelt dan op diezelfde dag met haar eigen team. Het plezier blijft en alles wat ze in het 
seniorenteam speelt, is bonus. Zo ruiken ze al aan die competitie en is de overgang niet zo moeilijk.  
 
Mijn toekomst? Ik geniet nu volop van de jeugd en krijg daar veel energie van. Wat er ooit op mijn pad komt, 
weet je nooit.   


