
Bij ONA was het een  
soort thuiskomen

Echte emoties aan de 
Walvisstraat
Na een periode bij Be Fair 
(kampioen; 1976 – 1978) 
ging Piet naar ONA  
(1978 – 1985) waar hij de 
duurste trainer ooit werd.  

Dat krijg ja als je een paar 
keer het geluk hebt kampioen te worden, dan wordt je gevraagd, 
aldus Piet. Bij ONA was het een soort thuiskomen.  
Echte emoties daar aan de Walvisstraat, waar de supporters  
ontzettend meeleven. Hij houdt daarvan. Ook de spelers waren 
goed te motiveren; hij kon ze meer laten doen dan er eigenlijk in 
zat. Wat dat betreft was het het omgekeerde van Olympia.  

Meer ongeregeld kon je ze niet vinden, maar toch….  
Zo had Ron Bloot eens drie dagen aan zijn tuin gewerkt,  
uiteraard tegen betaling. Bij de eerste wedstrijd bespreking zei 
Piet, Ron, je begint op de bank. “Wel GVD, ik heb net drie dagen 
in je tuin staan werken…. enz. “.  
Later is het wel weer goed gekomen. Desgevraagd zegt Piet, 
waarom hij hem niet opstelde: hij speelde niet goed.  
De aanwezigen denken dat Ron te moe was na drie dagen afbeu-
len in de tuin van Piet. Maar Piet stelt een goede voetballer altijd 
op zegt hij, ook al traint hij een keertje niet.

Piet van Mullem 
gast bij de  
Historische 
 Stamtafel 

verslaggeving Hans Sanders
deel 4 slot

Rechts staand de trotse trainer Piet van Mullem 
met zijn ONA manschappen.



Geen voorkeur voor Goudse club
Piet heeft geen enkele voorkeur voor wat voor club dan ook in 
Gouda. De club komt op je pad, je moet tenslotte gevraagd  
worden, maar het gaat vervolgens om de spelers. Zijn eerste 
periode bij Jodan Boys (1985 -1989) ging wel aardig, maar was niet 
spraakmakend. Verder vertelt Piet dat hij het als speler geweldig 
heeft gehad bij Gouda, maar om te trainen was het een klote 
club. Het is de enige club waar hij niet goed behandeld is.

Geen voetbalvisie?
Verder stelt Piet geen voetbalvisie te hebben. Hij is van het  
alternatief en is creatief. Hij kijkt naar zijn spelers en wat zij  
kunnen en stemt daar zijn opstelling op af. Cor: “Maar dat is toch 
ook een visie?” Piet kan het ondanks zijn leeftijd fysiek nog steeds 
goed bijbenen.

Excuses aan bestuur DONK
Eenmaal heeft hij zich afschuwelijk gedragen en wel bij DONK 
(1997 – 1999). Hij trainde de C-tjes en toen die de B-tjes werden 
ging hij mee en kreeg er drie ettertjes bij die hij van het bestuur 
moest mee laten doen. Toen ze bij een wedstrijd, nadat hij al drie 
keer verteld had wat ze moesten doen, dat nog steeds niet deden, 
is hij twee minuten voor rust vertrokken en vertelde hij leider 
Nelis Netten het over te nemen. Hij is niet meer teruggeweest. 
Het bestuur van DONK was boos en Piet heeft zijn excuses  
aangeboden en het geld teruggestuurd. Hij had dit natuurlijk  
anders op moeten lossen.
Na een uitstapje naar Oudewater (1999 – 2003) ging hij terug 
naar Jodan Boys als algemeen technisch coördinator  
(2003 – 2007), waar ze toen grote plannen hadden.  
Hij heeft toen trainer Willem den Besten binnengehaald.  
Bij Jodan Boys geloofden ze er eerst niet in, maar het is een beste 
trainer gebleken. Ook heeft hij beloften teams gevormd.  
Zijn periode daar was een prima les, de eerste keer dat hij  
technische man was. Het bleek hem echter dat iets veranderen bij 
een voetbalvereniging bijzonder moeilijk is.
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Tot slot allen rond de tafel
Op uitnodiging van Walthie nemen alle gasten aan de Stamtafel 
plaats. Piet werkt nu bij UNIO (2007 – 2012) als hersteltrainer en 
dan blijkt dat spelers veel niet te kunnen.  
Hij heeft, net als Piet de Jong die jeugdtrainer geworden is bij 
Jodan Boys, gewerkt volgens de methode Wiel Coerver.  
Clubs moeten volgens Piet juist veel steken in hun jeugdopleiding 
en de betere, gemotiveerde spelers meer laten trainen.  
Zo kan je doorselecteren. Piet heeft nooit de ambitie gehad in het 
betaald voetbal te gaan trainen, hij had het zo prima naar zijn zin. 
Spelers zijn in zijn ogen niet veranderd, helaas wel de ouders.  
Die denken allemaal dat ze een jonge Cruijff in huis hebben. 

Vorig jaar heeft hij bij UNIO de D1 getraind en ze werden  
kampioen en ze konden naar de hoofdklasse.  
Hij had 15 jongens en als je veel wil winnen kun je de zwakkeren 
niet laten beginnen, hooguit in laten vallen. Hij heeft dat seizoen 
wel 5x ouders aan de telefoon gehad over het waarom.  
Piet de Jong beaamt dat de ouders tegenwoordig zo een inbreng 
willen hebben. Leen Bezem is wel eens reserve leider geweest 
toen zijn zoon bij Olympia speelde.  
Hij heeft toen iemand niet opgesteld die zich misdroeg en de 
ouders klaagden daarover bij het bestuur. Leen moest bij het 
bestuur komen, dat tot zijn verbazing achter de ouders ging staan. 
Hij herkent dus de mentaliteitsverandering.  
Cor vertelt uit zijn ervaring als onderwijzer dat tegenwoordig 
voor alle ouders hun kind de Prins is. 

SLOTRONDJE 
Gespreksleider Hans Walthie sluit af met een slotrondje. 
Wil men nog iets kwijt en ook graag nog iets specifieks over Piet.
Piet de Jong vertelt dat, hoewel Piet de beste was bij Jodan Boys, 
hij ook een ander liet scoren. Dat tekent hem. Hij heeft fijn met 
hem samen kunnen werken.
Leen herinnert zich de leuke tijd bij Hermes, samen in de auto op 
weg naar de training in Schiedam of als ze met de trein dat hele 
eind naar Limburg moesten. Hij heeft er spijt van dat hij dat zo 
vroeg heeft laten lopen.
Cor zegt dat Piet als trainer iedereen in zijn waarde liet en de 
beste liet spelen. 
Piet vertelt dat hij deze gasten voor dit gesprek uitgenodigd heeft 
omdat hij van ze weet dat ze kritisch zijn en hem niet naar de 
mond zullen praten. Hij heeft altijd graag kritische opmerkingen 
gekregen, daar leer je van, hij kan en kon daar vrede mee hebben.


