Notulen vergadering Clubraad
Donderdag 15 april 2021

Aanwezig:
- Leden Clubraad: (Jeroen, Karel, Ad, Tjerk, Tristan en Hugo).
- Vanuit NAC: Mattijs Manders, Maurice Steijn Alex Knook en Gijs Kluft
- Vanuit RvC: Geert van Poppel

Opening vergadering
Deze vergadering vindt digitaal plaats in verband met Corona.
Voorzitter Jeroen heeft alle aanwezigen welkom geheten. Maurice Steijn sluit vanavond aan om vragen te
beantwoorden die leven onder supporters.
Inkomende stukken + actielijst doornemen
Geen inkomende vragen buiten de vragen die voor Maurice Steijn zijn binnengekomen.
Er stonden twee zaken op de actielijst (aanpassen Wikipedia-pagina van NAC en het organiseren van een
forumavond). Het eerste punt is voldaan en het organiseren van een forumavond komt terug bij de rondvraag
en is een actiepunt geworden.
Vragen voor Maurice Steijn
Op verzoek van de Clubraad sluit Maurice Steijn aan bij deze vergadering. Onder supporters spelen veel vragen
rondom de speelwijze die NAC hanteert, de jeugdopleiding en over verschillende keuzes die gemaakt worden.
Dat Maurice aanschuift bij een Clubraadvergadering staat los van een forumavond, dit wordt nog
georganiseerd om vanuit supporters direct vragen te kunnen stellen aan betrokkenen vanuit NAC.
In de zomerstop zijn er veel spelers gekomen die jij al kende. Vanuit supporters komt regelmatig het verwijt dat
deze spelers worden opgesteld terwijl het niet altijd terecht is (mindere vorm dan een concurrent). Hoe denk jij
hierover?
“Spelers weten zelf of ze goed spelen of niet. In de zomerstop hebben wij veel spelers moeten halen, ze
hebben niet allemaal veel gespeeld. Ook in de winterstop zijn er een aantal nieuwe spelers naar NAC gekomen,
deze hebben ook niet allemaal een basisplaats. Ik hou me niet altijd vast aan die aankopen, maar ga na wat ik
denk dat het beste voor het elftal is.”
Welke spelers zijn er in jouw ogen beter geworden afgelopen seizoen?
“Het moeilijke van dit seizoen is dat spelers uit onder-21 afgelopen seizoen weinig hebben kunnen spelen
doordat de competitie al snel is gestopt. Als ik kijk naar spelers die zich afgelopen seizoen hebben ontwikkeld,
zie ik dat Thom Haye steeds belangrijker wordt voor het elftal. Ook Lex Immers speelt nu beter dan rond
oktober / november van vorig jaar. Een ander voorbeeld is Lewis Fiorini, die heeft flinke stappen gezet
afgelopen maanden. Kai de Rooij laat bij vlagen zien wat hij in mijn mars heeft. Hier zit nog flinke rek in. Van DJ
Buffonge hebben wij een hoge verwachting. Spijtig is dat hij erg blessuregevoelig is. Hij is er lang uit geweest
met een blessure, dit gaat met vallen en opstaan. Ik hoop dat hij gaat laten zien wat hij in zich heeft, dan is het
zeker een toegevoegde waarde voor onze club. Nu is hij weer fit.”
Hoe komt het dat er geen stijgende lijn zit in het spel?
“We hebben niet echt een vaste speelwijze kunnen creëren, dit komt onder andere doordat we veel spelers
hebben moeten missen gedurende het seizoen. De buitenspelers brengen het niet echt. Vanuit de zijkant is het
te wisselvallig.”
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Is er vooraf gesproken over de ambitie van het inpassen van jeugdspelers? Wat is jouw visie op de
jeugdopleiding?
“Spelers in het eerste zijn op dit moment verder dan de jeugd. In mijn verleden heb ik vaak jeugdspelers door
laten stromen wanneer ze er klaar voor waren. Als ze net zo goed zijn als bijv. een huurling, dan verdienen ze
een kans in het eerste. Ik kijk niet naar leeftijd, maar naar kwaliteit.”
(Mattijs): “Om te promoveren hebben we ervaring en slimheid nodig. Jeugd krijgt zeker kans als ze er klaar voor
zijn. Zo speelt bv Mashart met enige regelmaat zijn wedstrijden en ook Sydney speelt wedstrijden en krijgt
invalbeurten, maar we zijn geen proeftuin. Er is altijd spanning tussen resultaat en jeugdspelers de kansen
geven. Dit jaar krijgen de jeugdspelers geen kans om minuten te maken in de O21 en dat maakt het
gecompliceerd. Dat is geen NAC-probleem, maar een algemeen probleem. De competities liggen al het hele
jaar stil en we kunnen nu eenmaal niet met 30 man trainen. Talenten kunnen zich op deze manier dit seizoen
lastig ontwikkelen, behalve met trainen en onderlinge oefenpotjes.”
De opmerking wordt gemaakt dat er wel een spanningsveld is, omdat er flink wordt geïnvesteerd in de
jeugdopleiding. Maurice: “Het kan zijn dat je een goede lichting hebt, maar soms kan het gebeuren dat dit
minder is. Wij zijn veel met de jeugd bezig en weten welke potentiële eerste elftalspelers er op dit moment
spelen in de jeugd. Dit jaar is het moeilijk om talenten te ontwikkelen doordat er geen competitie is. Dit zorgt
voor een grote stilstand in hun ontwikkeling. Daar hebben alle clubs mee te maken, buiten de clubs die een
jong-elftal hebben in de KKD.
Wat had jij, met de kennis van nu, anders gedaan in de periode dat jij bij NAC werkzaam bent?
“Ik heb het erg naar mijn zin als trainer bij NAC, daar ben ik erg trots op. Aan het begin van het seizoen liep niet
alles vlekkeloos. Mattijs en ik zijn laat binnengekomen bij de club. Hierdoor liep het niet soepel met het
samenstellen van de selectie (onder andere door financiën en het spelen in KKD). We hebben veel moeten
schuiven in de lijst. Daarna hebben wij doorgeselecteerd in spelers en staf.
Het seizoen begon goed qua resultaat, er gebeurde iets in die groep. Zeker in de wedstrijd tegen jong Ajax.
Daarna zijn we spijtig genoeg getroffen door Corona, dat had directe invloed op de resultaten. De draad is weer
opgepakt, maar het duurde lang voordat spelers weer helemaal fit waren (sommige spelers hebben hier erg
lang last van gehad. In de winterstop hebben wij spelers gehaald met een lege portemonnee. Spelers van
Feyenoord (Azarkan en Hendriks) spelen gratis in Breda (salaris is voor Feyenoord). Het voetbal blijft
wisselvallig, dat is helaas de tendens van dit seizoen. Ik hoop dat de doelstelling kan worden bereikt (directe
promotie), anders via play-offs. Ik had niet veel dingen anders gedaan. Ik sta achter de manier van werken.
Over de manier van spelen heb ik wel een ander idee, dat is geen geheim.”
Wat krijg jij mee van de feedback van het publiek?
“Ik sta iedereen altijd netjes te woord. Wel stoor ik me aan het negatieve verhaal. Ik heb het al wel eens eerder
aangegeven, maar ik mis dan het ‘wij-gevoel’ rondom NAC. Op de verschillende websites wordt er dan erg op
de man gespeeld, zonder enige vorm van kennis. Kritiek mag en moet zelfs, maar het moet wel gefundeerd zijn.
Kritiek over dat het spel teleurstellend is, daar kan ik me in vinden. Er is veel commentaar op dezelfde spelers,
die in de ogen van supporters niet optimaal presteren. In een vol stadion weet je beter wat er speelt. Je hoort
dan bijv. na een wedstrijd hoe het publiek over de wedstrijd dacht en als trainer heb je dan meer contact met
supporters. Wij als staf en het elftal missen die onderlinge interactie, daarom vond ik het zo fijn om de actie
voor De Graafschap thuis mee te maken (ophalen spelersbus met vuurwerk, motoren en veel supporters). Dat
maakt deze club uniek.”
Ralf Seuntjens is enkele weken, vóórdat Ton Lokhoff is begonnen bij NAC, al aangetrokken. Was er een bewuste
keuze om op dat moment te handelen en niet toen Lokhoff bij NAC werkzaam was?
“Begin juli 2020 hadden wij al interesse in Ralf. Wij kregen toen signalen door dat Ralf Seuntjens graag naar
NAC wilde komen. Wij hadden op dat moment niet de financiële middelen om hem aan te trekken. Het contact
met Ralf en zijn zaakwaarnemer is op dat moment stopgezet. In januari zijn de gesprekken weer opgestart en
het was rond vóórdat Lokhoff rond was met NAC. Ton heeft aangegeven dat hij zich goed kan vinden in deze
aankoop.”
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Hoe zie jij komend seizoen, mocht NAC niet promoveren? Ga jij dan zaken anders aanpakken (bijv. spelers
aantrekken om aanvallender voetbal te kunnen spelen)?
“Ik mis één of twee spelers op cruciale posities om beter aan voetbal te kunnen komen (aanvallender voetbal).
De selectie wordt goed doorgelicht. De schaduwlijsten voor Eredivisie en KKD liggen al klaar en gesprekken
gaan binnenkort beginnen. Dit is weer een mooie uitdaging voor Mattijs, Ton en mij.”
Hoe is de klik met Ton Lokhoff?
“Ik ken Ton al een lange tijd. In de afgelopen jaren heb ik ook regelmatig tegen hem gespeeld toen hij trainer
was. Het contact met Ton is goed. Voordat hij tekende hebben we al overleg gehad en gesproken over hoe wij
samen zaken zien rondom NAC. Wij vinden het beiden erg belangrijk om weer een voetbalbolwerk op te
bouwen.”
Is er bij NAC meer druk dan bij andere clubs waar jij getraind hebt?
“VVV was een oase van rust met een goede opbouw. ADO Den Haag is (net als NAC) een erg onrustige club.
Ook daar zijn veel stromingen. Intern bij NAC gaat het goed, de RvC laat ons ons werk doen. Wel ben ik niet
gewend dat er zaken lekken naar de media (bijv. bij welke selectiespelers er sprake is van een Coronabesmetting), daar baal ik wel enorm van. Het lekken zorgt voor onnodige onrust.”
Welke spelers vertegenwoordigen waarde binnen de totale NAC-selectie?
“Belangrijk voor een club als NAC is om te winnen en waarde te creëren. Je wordt wel afgerekend op de
ranglijst aan het eind van het seizoen.
Welke boodschap heb je als afsluiting nog voor de supporters:
“Ik geloof er heilig in dat wij dit seizoen gaan promoveren. Ik baseer dat op het karakter wat er in de groep zit.
Dit seizoen hebben wij al laten zien dat wij onze rug hebben gerecht na moeilijke fases (Corona-besmettingen
in oktober/november, periode in januari toen wij 12 punten achterstand hadden op de tweede plek). In de
ploeg leeft dat dit goed gaat komen. Met name de passie en de mentale weerbaarheid zijn zaken die nog van
pas gaan komen in de aankomende wedstrijden.”
Corona:
Mattijs: “Er is geen sprake van een uitbraak, we hebben het onder controle. Die ‘bubble’ is niet aanwezig
(spelers gaan bijv. ook boodschappen doen of bij familie langs). Het stoort mij dat er dan onwaarheden worden
aangegeven (bijv. dat spelers samen lunchen met alle risico’s van dien). Corona heeft veel invloed op de manier
van werken voor de staf en de selectie. Zo was er bijv. geen bespreking mogelijk vóór de wedstrijd tegen jongFC Utrecht. Wel was er een individueel programma voor alle spelers zodat ze fit blijven.”
Maurice: ”Je mist dit seizoen het ontmoeten van de supporters, om samen een glas bier te drinken en na te
praten over de wedstrijd. Die verbondenheid en betrokkenheid hoort bij een club als NAC.”
Wedstrijden met publiek
Mattijs: “In speelronde 35 vindt een pilot plaats met publiek, wij spelen dan helaas uit tegen N.E.C. Onduidelijk
is of dit nu doorgaat in verband met het verlengen van de Corona-maatregelen. Een optie is dat publiek
aanwezig kan zijn bij de wedstrijden in de play-offs. Bij de eerste wedstijd in het nieuwe seizoen is hopelijk alles
weer normaal qua bezetting. Daar willen wij als club dan iets bijzonders van gaan maken.
Gijs: “Ik ben sinds kort betrokken bij het opstellen van de protocollen van de KNVB rond dit onderwerp, dat
maakt het lijntje korter tussen de KNVB en NAC.”
Concrete plan seizoenkaartcampagne / compensatieregeling
Er was veel rumoer rondom de compensatieregeling. Gisteren is er weer bij elkaar gezeten met betrokkenen en
zijn de resultaten besproken. In dat gesprek is naar voren gekomen dat er misschien extra kortingsregeling
wordt toegevoegd (50/50).”
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Seizoenkaartverlenging
Gijs: “We willen voor de play-offs starten met de seizoenkaartverleningen en niet te wachten tot we met
zekerheid kunnen zeggen in welke divisie wij volgend jaar spelen. We willen laten zien dat supporters
vertrouwen hebben in NAC. Er is gesproken over wanneer de campagne moet starten. Nu kunnen mensen voor
KKD-tarief een kaart aanschaffen. Er kwam een idee op tafel om seizoenkaarten te doneren voor mensen die
zijn getroffen door Corona. Dit idee wordt meegenomen door Alex.
Er is gesproken over wat te doen mocht NAC promoveren. Er zijn al gesprekken gaande met de lokale driehoek,
om na te denken wat te doen mocht NAC promoveren. De relatie met politie en gemeente is goed, er is veel
overlegruimte voor NAC. Gijs geeft ook aan dat je niet alles tegen kan houden, de emotie van de supporters is
bijna niet meer te sturen, doordat supporters niet in het stadion welkom zijn.
Rondvraag / opmerkingen:
Maurice: Erg fijn om zo aan te sluiten bij een vergadering.
Karel: Is er al meer bekend over de situatie rondom Rai Vloet? Geen ontwikkelingen meer na vorige
vergadering. Volgende week zal er een getuigenverhoor plaatsvinden.
Hugo: Ik heb met Alex overlegd om weer een forumavond te organiseren zodat supporters vragen kunnen
stellen. Alex gaat dit verder oppakken en wanneer er een geschikte datum is zal dit worden gecommuniceerd
met supporters.
Gijs: De vraag kwam of er bezwaar is om vanaf komend seizoen Red-Bull te verkopen in het stadion?
Betrokkenen zien geen reden om het niet verkopen (zolang wij maar geen Red Bull Breda worden!)
Ad: Huub Schouteten, oud-Clubraadlid en fotograaf bij NAC is enkele maanden geleden overleden. Zijn vrouw
heeft contact opgenomen met Ad aangezien er nog veel DVD’s zijn met beelden van 1970 tot 2011 (bijv.
andere beelden van het asbakincident en nog andere memorabele momenten). Het idee is om deze beelden
uit te gaan brengen.
Ander punt wat Ad aangaf is dat op 9 oktober de jaarlijkse feestavond vanuit de SV plaats gaat vinden.
Actielijst:
Wie
Alex

Wat
Een geschikte datum voor een volgende forumavond vinden.

Wanneer
Zsm

Volgende vergadering
De volgende vergadering staat gepland op donderdag 27 mei, 19.30 uur.
Wanneer supporters iets willen aangeven bij de Clubraad, kan dit via onze website (www.clubraadnac.nl) of via
mail (info@clubraadnac.nl).
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