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Trainer Boateng is trots

Bussume	voetbalclub	BFC	moet	voor	het	nieuwe
seizoen	op	zoek	naar	nieuwe	hoofdcoach

do 8 dec, 09:00 · leestijd 1 minuut Sport   Voorlezen

BFC-hoofdtrainer Kwadjo Boateng vertrekt na dit seizoen bij de Bussumse club. Foto: BFC

“W

BFC-hoofdtrainer	Kwadjo	Boateng	heeft	aan	zijn	selectie	gemeld	dat	hij	na
a�loop	van	dit	seizoen	zijn	functie	als	hoofdtrainer	zal	neerleggen.	Daarmee
wordt	een	uiterst	succesvolle	periode	onder	zijn	leiding	afgesloten.

e vinden het heel jammer dat er een einde komt aan het ‘tijdperk Boateng’.
Maar we hebben het volle vertrouwen in een goede afronding van het huidige

seizoen, waarin BFC1 nog meedoet om alle prijzen”, aldus Gertjan van Toorn, bestuurslid
voetbaltechnische zaken. Het BFC-sportpark ligt aan de Meerweg in Bussum.
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Kwadjo Boateng: “Bij BFC heb ik het erg naar mijn zin en ik ben trots op hoe we ons als
team en als club op voetbalvlak ontwikkelen. Maar voor mijn eigen ontwikkeling is het
goed om iets anders te gaan doen na dit seizoen. Mijn ambities zijn niet veranderd. We
gaan er een mooi seizoen van maken. Daar zal ik alles aan doen.” BFC start binnenkort de
zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Het functiepro�iel wordt vandaag online gezet.

‘Ik	kan	me	ook	goed	indenken	hij	een	volgende	stap	in	het
trainersvak	wil	maken’

BFC-spits Olivier Blaauw vindt het jammer dat Boateng na dit seizoen vertrekt. “De
spelersgroep had een goede klik met hem. We hebben begrip voor zijn keuze en hij heeft
dat ook aan ons toegelicht. Ik kan me ook goed indenken hij een volgende stap in het
trainersvak wil maken. We kunnen in elk geval terugzien op vier mooie jaren met hem,
waarin we veel hebben geleerd.”

De samenwerking tussen BFC en de ambitieuze Kwadjo Boateng begon in voetbaljaargang
2019|2020, waarin meteen een periodetitel werd veroverd. In het daaropvolgende
coronatijdperk werd er - zover toegestaan en waar mogelijk - hard gewerkt aan de verdere
ontwikkeling van de spelersgroep. De resultaten daarvan waren goed zichtbaar tijdens het
afgelopen seizoen, waarin BFC1 lang meedeed in de strijd om het kampioenschap. Na een
zinderende strijd in de nacompetitie liep het de felbegeerde promotie naar de 1e klasse
maar net mis. Ook dit seizoen dingt BFC1 weer mee om de verschillende prijzen en maakt
het team een sterk seizoen door. Door een overwinning op de zaterdagamateurs van AFC
Ajax is BFC1 weer een ronde verder in het KNVB bekertoernooi en ook in de competitie
draait het elftal opnieuw bovenin mee.

Bijna	winterstop
Op zaterdag 10 december voetbalt BFC uit tegen het lager geklasseerde Benschop. Voor de
vrijwel alle clubs begint daarna de winterstop. BFC moet echter een week later thuis nog
tegen EDO Utrecht de resterende 32 minuten voetballen. De wedstrijd werd op 12
november bij een 0-0 stand gestaakt, nadat een BFC-supporter onwel werd. Na het
incident, het slachtoffer kreeg een epileptische aanval en werd naar het ziekenhuis
vervoerd, had vooral de thuisclub geen trek meer om verder te spelen. Daarop besloot de
scheidsrechter de wedstrijd te staken. EDO moet wel met tien man voetballen, omdat één
van hen in de eerste helft een rode kaart kreeg. Wanneer de mannen van Boateng beide
duels weten de winnen, krijgen zij in de 2e klasse B weer aansluiting bij de koplopers CSW
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Bussumsnieuws Extra
Met het Bussumsnieuws Extra willen we onze lezers informeren over wat er in hun
leefomgeving speelt. Dat doen we op journalistieke wijze.
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