Mijn elftal dat prima gescout is!
1.Wie ben ik?

2. Carrière profvoetballer en topamateur

Henk Grim

Profvoetballer :meer dan 300 wedstrijden

01-04-1962, Gehuwd
Groesbeek, Nederland
+31 6 33 088 999
henkgrim@zonnet.nl
www.workshopvoetbalscouting.nl

Talen: Nederlands, Engels, Duits
In spreken en schrijven

Nederland, Eredivisie en Eerste divisie.
150 wedstrijden topamateurvoetbal
Bekerfinale, Europees voetbal met NEC
Nijmegen,Topscorer van de Eerste
divisie 1987, Landskampioenschap
amateurs en amateurinternational.
NEC Nijmegen
Juli 1982 - Juli 1987
December 1989 - Juli 1992

Sinds april 2015 geef ik Workshops Voetbalscouting in Nederland en in België.
Vanaf oktober 2016 ook in Duitsland!
Het doel van de workshops is om scouts / trainers / coaches / managers en ander
technisch kader inzicht te geven in scouten, beoordelen van een speler en wat dit
exact inhoudt. Dit geldt zowel in jeugd- als seniorenvoetbal, amateurs en profs. En
daar komt nog heel wat bij kijken! Dit wordt gedaan door middel van een
theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte wordt
grondig geëvalueerd.

FC Den Bosch

Diverse personen uit de voetbalwereld hebben een bijdrage geleverd aan de

Juli 1987 - December 1989

uiteindelijke presentatie. Van trainer tot prof- en jeugdscout en van technisch

AZ Alkmaar
December 1988 - Juli 1989
De Treffers Groesbeek
Juli 1978 - Juli 1982 en Juli 1992 - Juli 1994

3. Werkervaring in het voetbal.

5. Workshops Voetbalscouting : Uniek en erkend!

4. Wat mag u van mij verwachten:

directeur tot technisch coördinator in zowel het profvoetbal als amateurvoetbal,
jeugd en senioren.
Met recht kunnen we dan ook spreken van het feit dat de Workshop
Voetbalscouting een must moet zijn voor iedereen die te maken heeft bij het
scouten/beoordelen van spelers in diverse categorieën en leeftijdsgroepen. Een
must voor (jeugd)trainers, technisch kader maar ook de "gewone" voetballiefhebber

Professionele Scouting op alle niveaus in

Kennis van talent, Oog van de meester,

o.a. Nederland, België, Denemarken,

Talent en potentie zien, Focus, Parate

Zweden, Noorwegen, Duitsland (1e, 2e,

kennis, Nieuwsgierig en open minded,

De Workshop Voetbalscouting is erkend door de licentiecommissie van de

3e Bundesliga, Regionalliga)

Openstaand voor informatie, Zin voor

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) De gediplomeerde trainers met een

vernieuwing, ‘Subjectieve waarnemingen

UEFA-licentie kunnen maar liefst 4 studiepunten voor hun trainersdiploma.

Internationaal Scout Sankt Pauli
September 2015- ……….
Hoofd Professionele Scouting NEC Nijmegen
januari 2012 - december 2014
Professioneel Scout NEC Nijmegen
januari 2007 - december 2011

vertalen naar objectieve criteria’, Kennis
van (inter)nationaal (jeugd)voetbal,
inschatten verschillende niveaus, Passie
voor voetbal en werk

Coördinator oud-spelers NEC Nijmegen
januari 1997 - januari 2010
Technisch Coördinator en Scouting De Treffers
Groesbeek
januari 1994 - juli 2011

Scouten =
Observeren, Analyseren, Rapporteren

die ook nog graag scout wil worden zal aan zijn trekken komen!

Een nieuw onderdeel is : “Een dag op stap als een echte voetbalscout”. De
belangstelling is groot en steeds meer verbaas ik mij over de verborgen
scoutingstalenten die er zijn! Vele profclubs in Nederland( BVO’s) profiteren hier
dus al van.

Dus : “ de scout scout ook de scouts!”
EEN UNIEK CONCEPT! (zie bij 7)

6. Wat kan ik allemaal voor uw club betekenen?
Door mijn ervaring als Hoofdscout kan ik de volledige coördinatie, begeleiding en opleiding geven aan uw (jeugd)scouts. Uiteraard ook een juiste organisatie neerzetten wie
passend is binnen de club. Vergaderingen/bijeenkomsten plannen en voorzitten. De planning van wedstrijden en toernooien is een onderdeel wat ik ook zeer goed beheers. En
plannen is heel belangrijk! Zoveel mogelijk zien in zo weinig mogelijke tijd! Kosten- en tijdsbesparing. En nog zoveel meer! Ik zou u de presentatie kunnen tonen van de
Workshop Voetbalscouting dan zal duidelijk zijn wat ik zoal in mijn mars heb!
En… ik woon ook centraal voor Nederland, België, Duitsland etc!
Amsterdam : 120km Brussel : 190km Brugge : 250 km Dortmund/Koln/Gelsenkirchen/Leverkusen : ca 120 km Bremen : 320 km Stuttgart : 426 km München : 720 km Berlin :
610 km Denmark : 690 km Paris : 520 km Airports : 8 in een straal van maximaal 120 km

7. Uniek concept in Scouting : “Scout scout de scouts”
Een aantal malen per maand geef ik Workshops Voetbalscouting in Nederland en België en kan dus dat grote netwerk wat ik al heb uitbreiden aan scouts/trainers/technisch
kader in Nederland en België. 100% dekking!!! En bij die workshops kom ik verschillende talenten in scouting tegen!
Dus een “scout scout de scouts” ! Ze hebben ook de passie en uiteraard de kennis voor dit prachtige vak. De kwaliteit van scouting bij uw club zal enorm stijgen!
8. Hoe kan u mij inzetten?
Scouting van spelers is de op een na mooiste baan die er is, de allermooiste baan is zelf profvoetballer zijn. Overal op de wereld wordt gevoetbald, dus ook overal inzetbaar!
Maar ik kan ook een bepaald gebied/segment voor u doen. Bijvoorbeeld Nederland, België en Duitsland. Hoogste niveau, tweede niveau, reserveteams, onder 19, onder 17 et
cetera, van 5 tot …... De planning kan ik volledig zelf doen, uiteraard na overleg. Ik kan de werkzaamheden zowel fulltime als parttime voor u verrichten. Uiteraard zal ik niet
werken voor een “concurrent” van uw club. Hier worden duidelijke afspraken over gemaakt! Bij een fulltime aanstelling kan u ook nog eens het TOTALE UNIEKE CONCEPT in
handen krijgen! En op zoek naar spelers? Laat even weten, ik kan altijd met u meedenken!
9. Wat zijn mijn voorwaarden?.
Fulltime, parttime alles is mogelijk. Projectbasis. Second Opinion. Ad-Hoc. De combinatie met de Workshop is uniek!
10. Waarom ben ik een toegevoegde waarde voor uw club?
Ik zou zeggen, waarom eigenlijk niet! De eerste opleider voor scouts in Nederland die erkend is! 100% netwerk in Nederland en België.
Kom anders maar eens een kijkje nemen bij www.workshopvoetbalscouting.nl
Maar wacht niet te lang! Uw club staat aan de rand van een unieke samenwerking: Een scout die voetballers en scouts scout en ook voor een goede organisatie zorg kan
dragen! Succes gegarandeerd! En omdat ik al jarenlang professionele scouting doe natuurlijk al een grote portefeuille met spelers die ik al gezien heb LIVE!
11. En wat kost het nu allemaal?
Die vraag kan ik beantwoorden als u mij vraagt voor een gesprek. Dan kan ik u namelijk zeggen dat niet de vraag gesteld moet worden wat het kost maar ….Wat het oplevert!
Bel, app, SMS, Mail mij! +31 633088999 henkgrim@zonnet.nl
Referenties :
Carlos Aalbers, Chief Scouting FC Groningen
Roy Wesseling , international Scout Ajax
Denny Spronck, International Scout PSV
Tobias Hentschel (Coordinator Scouting Sankt Pauli)
Stefan Studer (Chief Scouting Sankt Sankt Pauli)

Hartelijk dank voor uw aandacht voor mijn “ideale elftal!”
Henk Grim

