PREMIUM
Rick Kruys (midden) heeft plezier met FC Utrecht-trainer John van den Brom (rechts) en zijn collegaassistent Dennis Haar (gezien op de rug). © Ruud Voest

Rick Kruys is pas 35, maar werkte al met
Ten Hag, Advocaat en Van den Brom: ‘Het
trainerschap is best complex’
Rick Kruys (35) kan zich bijna gediplomeerd voetbaltrainer noemen. De
assistent van John van den Brom leidde donderdag met succes een wedstrijd
van FC Utrecht.
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Rick Kruys begon na de oefenwedstrijd van FC Utrecht tegen SC Heerenveen (4-1)
donderdagavond over ruimte voor verbetering, over slordigheid en over afspraken. Van
verzadigdheid was bepaald geen sprake bij de Utrechter.

Hij was voor het eerst hoofdtrainer van de club waar hij als voetballer doorbrak. Een
wedstrijd coachen is onderdeel van de UEFA Pro-opleiding, de hoogste
trainersopleiding in Nederland. John van den Brom gunde Kruys de kans om dat te
doen bij een oefenduel met publiek en camera's.

Stemgeluid
Naam: Rick Kruys
Leeftijd: 35 jaar
Geboorteplaats: Utrecht
Woonplaats: Utrecht
Clubs als speler: USV Holland (jeugd), Elinkwijk (jeugd), FC Utrecht, Malmö FF, FC
Volendam, Excelsior, De Meern
Clubs als trainer: De Meern, FC Utrecht (jeugdtrainer en assistent-trainer)
Assisteerde bij FC Utrecht: Jean-Paul de Jong, Dick Advocaat en John van den
Brom
Contract tot: Medio 2023
In een wereld vol passanten en hapsnapbeleid is Rick Kruys een vertrouwd gezicht in
Stadion Galgenwaard, zoals zijn stemgeluid onmiskenbaar te horen is als FC Utrecht
traint op Zoudenbalch.
Pas 35 jaar maar al assistent-trainer geweest van Jean-Paul de Jong, Dick Advocaat
en John van den Brom. Spoedig zal hij zich gediplomeerd hoofdtrainer kunnen
noemen. Snel na de wedstrijd tegen Heerenveen kreeg Kruys te horen dat hij
geslaagd is voor het onderdeel coachen van een wedstrijd, evenals de tactische
training. Zijn beoordelaar volgde hem woensdag en donderdag tot de
wedstrijdbespreking aan toe. Kruys krijgt alleen nog bezoek om beoordeeld te
worden op een voetbalconditionele training.
Heb jij iets specifieks voor ogen als trainer?
,,Nee. Het enige is dat ik altijd de prikkel moet hebben dat ik me blijf ontwikkelen, dat
ik beter blijf worden. Als die verdwijnt, weet ik dat het tijd is om iets anders te doen."
Je bent al een tijd assistent-trainer van FC Utrecht...
,,Klopt, maar ik heb nog zo veel te leren. Je ziet hoeveel ruimte ik krijg om trainingen
te doen en dingen te verzinnen, om met spelers te zitten met beelden. Ik zit in een
geweldige werkomgeving."
Tegen welke trainers kijk je op?

,,Ik ben een jonge trainer en dus wel humble; ik kijk ook op tegen de trainers die ik
geassisteerd heb bij FC Utrecht. Maar jij doelt op voorbeelden. Ik vind het wel heel
knap wat er bij Liverpool gebeurt, hoe zij in staat zijn om energie in die ploeg te
krijgen. Wat je nu ook bij Bayern München ziet en een beetje wat Atlético Madrid
eerder ook heeft gehad. Dat vind ik wel mooi. Daarover lees en bekijk ik veel
dingen."
Waar sta je nu in je trainerscarrière?
,,Ik ben een beginnend coach die het geluk heeft gehad dat hij met veel ervaren
mensen heeft kunnen werken. Ik ben mijn rugzak aardig aan het bijvullen en daarin
neem ik telkens dingen mee van onze hoofdtrainers. Van Erik ten Hag, Jean-Paul de
Jong, Dick Advocaat en nu John van den Brom. Het trainerschap is best complex. Je
hebt een grote staf en een grote selectie die je moet managen en aansturen.
Eigenlijk kijkt iedereen naar jou. Dat moet je onder de knie krijgen en daar ben ik
mee bezig. Op een gegeven moment ga ik aanvoelen of ik wel of niet klaar ben voor
het hoofdtrainerschap, wat voor mij de juiste stappen zijn die ik moet nemen om
mezelf te ontwikkelen."
In hoeverre krijg je al een gevoel wat voor soort trainer je bent?
,,Ik ben wel iemand die gek is op aanvallend voetbal, vooral op dynamisch voetbal
met veel energie. Als je de loopacties in de diepte zit van onze backs en
buitenspelers, ja, dat maakt me blij. Ik denk dat dat nodig is om de boel open te
trekken. Ik ben geen Ten Hag, De Jong, Advocaat of Van den Brom, maar ik neem al
hun ervaringen mee om uiteindelijk te bepalen hoe ik zelf ben. En dan zal de
toekomst uitwijzen wat voor type trainer ik moet worden."
Vader Gert Kruys had zijn zoon gistermorgen aan de lijn om eens even bij te
praten over de eerste wedstrijd van Rick aan het roer bij FC Utrecht.
,,En dan geniet ik van de bevlogenheid waarmee hij erover praat. Rick is al lang met
het trainersvak bezig en sowieso 24/7 met voetbal. Elke dag hebben we even contact
en dan gaat het bijna altijd over voetbal, ja. Dat is nu eenmaal ons leven. Het is mooi
hoe Rick over details kan praten. Hij vertelde gistermorgen even over het plan tegen
Heerenveen, maar tegelijkertijd is hij heel kritisch en dat is ook goed. Het is leuk hoe
hij daarover vertelt.”
Volgens Gert Kruys, zelf trainer van het Utrechtse DHSC, heeft zijn zoon de
ervaringen van de trainers met wie Rick werkt en heeft gewerkt nodig. ,,Tijdens zijn
opleiding heeft hij veel met Dwight Lodeweges (interim-trainer Oranje, red.) gespard.
Wat voor trainer Rick wordt, weten we pas als hij ergens aan het roer staat. Ik vond
dat hij bijvoorbeeld met FC Utrecht onder 15 jaar heel leuk en aanvallend speelde. In
de loop van de jaren is hij zo veel met voetbal bezig, ziet hij de verschillende stijlen
en wordt hij steeds beter.”

