De kastanjes uit het vuur bij Roda
Nog geen zestien maanden na het ontslag van Ruud Brood mogen de assistenten de
kastanjes weer uit het vuur halen.
door Rob Sporken
Het verschil met de vorige wisseling van de wacht: het kwam ditmaal niet als een
donderslag bij heldere hemel.
Met een kort groepsgesprek op het veld start Rick Plum zijn werkzaamheden als interimtrainer van Roda JC. Net als eind december 2013. Na het ontslag van Ruud Brood moesten
Plum en Regillio Vrede destijds nieuw leven pompen in het in die fase dolende elftal. Het
duo - bijgestaan door keeperstrainer Robert-Jan Zoetmulder - staat nu voor dezelfde taak.
Toegesproken
Eerder op de ochtend heeft de een dag eerder opgestapte René Trost de selectie in het
kleedlokaal toegesproken. „René vroeg me of hij langs kon komen om nog even met de
spelers te praten”, aldus Plum. „Natuurlijk kon dat. Zoals hij ook zondag bij de wedstrijd zal
zijn.”
De nieuwe hoofdverantwoordelijke maakt een minder aangeslagen indruk dan bijna zestien
maanden geleden.
Toen kwam bij hem en Vrede de stoom uit de oren na het in hun ogen volkomen
onterechte en vooral onverwachte congé van Brood. Het tweetal deed geen enkele moeite
om zijn ergernis en irritatie te verbergen. Van een donderslag bij heldere hemel is nu geen
sprake. „Het vertrek van René doet pijn, laat dat duidelijk zijn. Zeker omdat hij niet alleen
een collega, maar ook een vriend van me is.
Maar je kunt de ogen niet sluiten voor de realiteit. Er werd niet goed gevoetbald, de
resultaten vielen tegen en je zag dingen gebeuren die vragen oproepen. Je weet dat er iets
moet gebeuren. Dan nog komt het moment waarop definitief een besluit is gevallen altijd
hard aan.
Maar het ontslag van Ruud Brood kwam voor mij volledig uit de lucht vallen, dat zag ik echt
niet aankomen. Vooral het moment van de keuze (met nog twee wedstrijden tot aan de
winterstop, red.) vond ik onbegrijpelijk.”
Spiraal
Veel tijd om lang stil te staan bij de onvermijdelijke breuk hebben Plum en zijn kompanen
niet. De negatieve spiraal moet op weg naar de finale van het seizoen zo snel mogelijk
worden omgebogen. „We gaan de boel niet rigoureus omgooien, want daarmee zou je
aangeven het de afgelopen tijd compleet anders te hebben gezien dan de hoofdtrainer. En
dat was niet zo, hoewel we zeker discussies hebben gevoerd met elkaar. Maar er moet wel
íets veranderen, anders had René niet weg hoeven te gaan.”
Waaruit die wijzigingen bestaan laat Plum in het midden. Het hangt ook af van de input die
de selectie de technische staf levert. „Nadat René zijn zegje had gedaan zijn we met alle
trainers weggegaan en hebben we de spelers alleen gelaten.
We hebben hen gevraagd om een lijst op te stellen met voorstellen van hun kant.Wij doen
als staf hetzelfde en zullen dan bekijken hoe we het gaan aanpakken. Als je dingen wilt

veranderen, moet de groep daar wel in meegaan.”
Het Plum/Vrede-intermezzo na Broods vertrek was vorig seizoen na welgeteld twee duels
weer voorbij. De KNVB-reglementen staan ditmaal toe dat het interim-trio langer mag
aanblijven. Als de club het wil zelfs tot en met de laatste speeldag.
Toekomst
Voor Plum een uitgelezen mogelijkheid met het oog op zijn eigen toekomst in korte tijd een
schat aan ervaring op te doen. De 41-jarige Kerkradenaar begint volgende maand aan de
cursus betaald voetbal.
„De ambitie om ooit op eigen benen te staan leeft meer dan in het verleden. Ik ga die
cursus niet voor niets doen. Maar die stap staat los van de gebeurtenissen bij de club. Het
gaat nu niet om mijn persoonlijk belang of mijn ontwikkeling, alles draait om Roda. Ik heb
hier niet om gevraagd. Al is dit wel een leermoment dat ik in mei als bagage meeneem naar
de cursus.”

René Trost kreeg Roda JC niet meer aan de gang. foto Ermindo Armino
DOSSIER: Stoppen enige juiste besluit
Roda JC en trainer René Trost besloten dinsdag de samenwerking per direct te beëindigen.
Het was de enige uitweg uit de gitzwarte tunnel waarin alle partijen waren verdwaald.
Zelfs de grootste rasoptimist in het Roda-kamp zag het maandag na het pak slaag tegen
Sparta (6-0) niet meer zitten.
De combinatie van zeven nederlagen in veertien duels, het risico dat door die vrije val zelfs
een plek bij de eerste vijf in de eindstand wordt verspeeld, het slechte voetbal, het gebrek
aan cohesie binnen de selectie en de stroom aan kritiek vanuit zo'n beetje alle geledingen
binnen de club maakte het besluit om uit elkaar te gaan onvermijdelijk.
Elke andere beslissing was een verkeerde keuze geweest, al is het geen garantie dat het
onder het trio Rick Plum, Regillio Vrede en Robert-Jan Zoetmulder plotseling veel beter zal
gaan. Maar nietsdoen was geen optie meer. Het was op tussen Trost en het team, dat te
vaak door de ondergrens zakte. Daar konden een paar summiere oplevingen niets aan
veranderen.
Druppel
De 6-0 in Rotterdam was de spreekwoordelijke druppel. Na de afgang zette René Trost in
de bus op weg naar huis alles op een rijtje.
Hoe had het zo faliekant mis kunnen gaan en - vooral - hoe moest hij zijn dolende team
klaar smeden voor de finale van het seizoen: de nacompetitie. „Ik heb metWim Collard
(algemeen directeur, red.) en Toine van Mierlo gebeld om voor vandaag (gisteren, red.) een
afspraak te maken”, aldus Trost. „Ik had nog geen besluit genomen, maar wel mijn gevoel
op tafel gelegd dat er iets moest gebeuren. Zij speelden met hetzelfde idee. Ik heb het
verstand laten prevaleren boven het hart. Het clubbelang is groter dan mijn eigen belang.”
En dus werd besloten per direct uit elkaar te gaan. Daarmee komt een vervroegd einde aan

een op het eerste oog droomhuwelijk tussen een oud-speler die na tal van omzwervingen
als trainer terugkeerde op het oude nest. Trost begon onder lastige omstandigheden - want
na een even pijnlijke als onverwachte degradatie - met een team waarvan een aantal
spelers liever was verkast. Het voetbal was voor de winterstop zelden goed, maar de
resultaten vergoedden veel, zo niet alles.
Het ging namelijk om één ding: promotie. „We zijn geen kampioen geworden en hebben
niet altijd sprankelend gespeeld”, aldus Trost. „Maar we hebben nog alle kansen om het
doel te bereiken. Ik had niet het gevoel dat de spelers het lieten lopen, omdat ze het niet
meer in mij zouden zien zitten. Ik zag eerder angst en een gebrek aan vertrouwen. Daar ben
ik als trainer ook verantwoordelijk voor en het is me niet gelukt er iets aan te doen. Het is
voor mij onverklaarbaar waarom het na de winterstop fout is gegaan. Op een gegeven
moment ben je aan het einde van je Latijn en heb je wel het gevoel dat je er niet meer uit
kunt halen.”
Kern
Feit is dat de coach in de eerste seizoenshelft veel gebruik maakte van eenzelfde kern,
maar toen het gemor over het gebrek aan spektakel toenam vanaf januari steeds meer ging
wisselen en schuiven met systemen en poppetjes. Trost zette zijn kaarten op kwalitatief
mindere, maar enthousiastere jongens, maar ook die konden het tij niet keren. Het leidde
tot irritaties in de veel te grote selectie, al werd dat door de spelersgroep niet zo
uitgesproken richting de clubleiding.
Die zag enkele weken geleden dan ook geen reden om in te grijpen.
Maar het was niet lastig om te concluderen dat de geplaagde trainer de controle als zand
tussen zijn vingers zag wegglijden en steeds moeilijker kon omgaan met de druk.
Trost zelf was eerder dit jaar al eens langs geweest bij Collard om zijn twijfels uit te spreken
over een langer verblijf als hoofdcoach. Dat was een dag na de verloren derby tegen MVV.
„Het had toen niets te maken met het team of de prestaties.
Derby's
Door de gebeurtenissen rond de derby's tegen Fortuna Sittard en MVV had ik het gehad. Ik
reageerde destijds vanuit de emotie, terwijl ik nu een rationeel besluit heb genomen.” Dat
ook na afloop van de nederlaag tegen Sparta supporters de ploeg opwachtten in Kerkrade,
heeft volgens Trost geen rol gespeeld. „Ik kon de verhitte reactie van de fans begrijpen. Er
is verder ook niets gebeurd.”
Met Plum als hoofdverantwoordelijke en Vrede en Zoetmulder als diens secondanten
hoopt Roda het seizoen af te kunnen maken. „Het is allemaal zo laat pas definitief
geworden, dat we geen contact meer hebben kunnen opnemen met de KNVB”, aldus
Collard. „Ik weet dus niet of we dispensatie krijgen om tot het einde van het seizoen met dit
trio verder te gaan. Dat heeft wel onze voorkeur. Mag dat niet, dan gaan we niet op zoek
naar een tussenpaus voor de rest van dit seizoen, maar naar een trainer voor de langere
termijn.”
Hoewel Trost nog een contract heeft tot medio 2016, ziet hij af van een volledige
uitbetaling daarvan. „We hebben in goed overleg een regeling getroffen”, aldus de
Kerkradenaar. „Wat dat betreft houd ik rekening met de situatie bij Roda.”
Over de verdere toekomst in de vorm van een andere functie bij Roda is niet gesproken.
„Maar gezien de manier waarop René zich heeft opgesteld, is de deur naar hem zeker niet
dicht”, besloot Collard.
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