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Na de degradatie in het seizoen 2010-2011 besloot SVS met het standaardelftal, net zoals vele
clubs, definitief de overgang te maken naar de zaterdag als speeldag. In het eerste seizoen
werd dit nog geen groot succes. SVS eindigde namelijk als elfde in de vierde klasse. De
46-jarige John dos Santos, eerder actief bij Hillegersberg, Zwaluwen Vlaardingen, Voorschoten
’97, Soccer Boys, Schiebroek ’94, VVOR en Zwervers Capelle zag toch een mooie uitdaging
liggen bij SVS en is bezig aan zijn eerste weken in Capelle.    

 

  

Vorig seizoen eindigde SVS als 11e in de zaterdag 4e klasse. Wat heeft je doen besluiten
om toch naar deze club te gaan? 

  

Na 2 jaar bij het zondagvoetbal wilde ik graag weer op zaterdag werken. SVS is een sleeping
giant, met 850 leden is dit een grote vereniging. De club heeft veel jeugdleden die doorstromen
naar de senioren. SVS is een grote vereniging met een familiaire sfeer.  Vorige seizoen is de
stap gemaakt van zondag naar zaterdag met prestatie voetbal. Door de bouw van tien nieuwe
kleedkamers en de daarbij behorende ruimtes maakt de club zich klaar voor de toekomst.
Daarnaast hebben zij de beschikking over twee kunstgrasvelden en een florerende
damesafdeling. Bij SVS is op termijn veel mogelijk en gelukkig kan ik mijn deel daar aan
bijdragen. In het eerste gesprek ging het over voetbal en de koers die SVS de komende jaren
wil gaan varen. Dat tekent de voetbalmensen die bij deze club zitten. Tevens blijkt dat ook uit
de bereidwilligheid van de staf om mij heen.

  

Je hebt diverse jaren op een hoger niveau geacteerd als trainer. Hoe bevalt het om in de
onderste regionen van  het amateur voetbal actief te zijn?
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Twee jaar geleden had ik de omschakeling al gemaakt. Wat in deze groep opvalt is dat het
enthousiasme heel groot is. Als de bereidheid er is om arbeid te verrichten kom je al een heel
eind in de vierde klasse. Voetballend is er veel potentie, zaak is om conditioneel een aantal
stappen te maken zodat we 95 minuten kunnen domineren. Over het niveau van de
scheidsrechters kan ik alleen maar positief zijn. Qua sfeer is de zaterdag veel leuker omdat de
jeugd dan ook aanwezig is.

  

Hoe verloopt je voorbereiding tot nu toe?

  

Doordat we dit seizoen met een jonge groep werken en de schoolvakantie laat valt hebben we
relatief veel afwezigen. Het voordeel van een kleinere spelersgroep in deze periode is dat  je
meer individuele aandacht kan geven.  Mijn trainingsaanpak, de speed-ladder en de
stabilisatieoefeningen zijn voor veel spelers nieuw. 

  

Het daadwerkelijke trainen zal pas in de 4de week plaats vinden. Voor de kenners: dan wordt er
gestart met week 1 van de”Verheijen-methode”. 

  

Wat is je doelstelling voor komend seizoen?

  

Om de toekomst te plannen moet je het verleden kennen. Vorig seizoen kon de club nauwelijks
een eerste elftal formeren. We starten nu met 36 selectiespelers waar we een start mee gaan
maken. Voor beide elftallen geldt: meedoen voor de bovenste plekken.

  

Samen gaan we stap voor stap bouwen aan een mooie toekomst voor SVS waarbij we de
kernwaarden prestatie en plezier vorm gaan geven. Mijn eigen doelstelling is om spelers beter
te maken zodat ze nog meer plezier uit het voetbal kunnen halen.
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Neem ook eens een kijkje in de VoetbalRotterdam.nl Shop

  

{loadposition shop}
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