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Sport is de rode draad in zijn leven. Hij besteedt niet 
alleen zo veel mogelijk vrije tijd aan voetbal, maar hij 
studeert ook nog eens Sportkunde aan de Haagse Hoge-
school. Een brede studie met veel aandacht voor marke-
ting, sales en management. ‘Ik kan daar straks alle kanten 
mee op, ook buiten de sport. Maar ik heb nog anderhalf 
jaar te gaan en weet nog niet zeker of ik daarna wil door-
studeren of gaan werken.’ 

COOLE, JONGE TRAINER
Zijn voetbaluren brengt hij door op de velden van Van Nis-
pen (De Zilk) en VVSB (Noordwijkerhout). Bij Van Nispen 
speelt hij in het tweede elftal – ‘Met allemaal vrienden, 
maar we pakken het wel aan als een selectie-elftal, dus 
we trainen twee keer in de week’. Bij VVSB is hij de hoofd-
trainer van de selectie onder de vijftien jaar. Dat betekent 
ook minimaal twee keer per week trainen en op zaterdag 
wedstrijden spelen. ‘Ik kan het prima combineren, ook 
met school.’

Philip is weliswaar nog een jonge 
twintiger, maar heeft al jaren trai-
nerservaring. Tijdens zijn vorige 
opleiding, MBO Sport & Bewegen, 
kreeg hij de kans om stages te lopen 
en meerdere trainersdiploma’s te 
behalen. En zo begon hij al op zes-
tienjarige leeftijd als jeugdtrainer, 
bij de jongste jeugd van VVSB. In  
de loop der jaren kreeg hij verschil-
lende leeftijdsgroepen onder zijn 
hoede. ‘Ik vond het meteen al fantas-
tisch om te doen.’

Als hoofdtrainer van de O15 (en O14) 
werkt hij met jeugdspelers die niet 
eens zo veel jonger zijn dan hij. ‘In 
het begin vond ik dat wel lastig. Maar 
op een gegeven moment zet je dat 

opzij en moet je laten zien dat je hun 
trainer bent. Dat er iemand voor de 
groep staat. Als ze over je heen lopen 
ben je ze kwijt, maar dat gebeurt me 
niet. Zij vinden het ook wel cool om 
een jongere trainer te hebben.’

NIET VAN EEN VREEMDE
Prettig is ook dat Philip thuis al-
tijd kan sparren met zijn vader, Rob 
Mossel, jarenlang trainer bij VVSB 
én ook, door blessureleed, op jonge 
leeftijd trainer geworden. ‘Hij werd 
trainer van het tweede of derde, met 
allemaal jongens die ouder waren 
dan hij. We praten veel over voetbal 
en hij heeft ons – mijn broertje voet-
balt ook – vroeger ook nog getraind. 
Ik heb het dus niet van een vreemde.’

T E K S T  Rick van Leeuwen      F OTO G R A F I E  Sandra Aartman

Echte voetbaldieren staan het liefst zo veel mogelijk op het veld. Vraag maar aan de  
gedreven jeugdtrainer Philip Mossel (22), die al op zeer jonge leeftijd zijn eerste meters 
maakte als coach. ‘Ik houd gewoon heel erg van het spelletje.’

PHILIP MOSSEL  
DOET ER ALLES AAN
‘ZE VINDEN HET COOL OM 
EEN JONGE TRAINER TE HEBBEN’
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Zijn vader komt ook weleens kijken 
naar wedstrijden van Philips jeugd-
teams en dan praten ze daarover.  
Philip neemt dan zeker dingen van 
hem aan, maar ze kunnen ook flink 
van mening verschillen. ‘Hij let heel 
erg op presteren. Ik ook wel, maar 
op een andere manier, omdat ik met 
jeugd bezig ben. En die moet je alle-
maal genoeg speeltijd geven. Daar 
hebben we een iets andere visie op.’

MET EEN ROOIE KOP 
Het geeft Philip een kick om van 
dichtbij mee te maken hoe jeugd- 
spelers zich ontwikkelen. ‘Ik houd 
ook gewoon heel erg van het spel-
letje. Het is zo leuk om daarover na 
te denken en daarmee bezig te zijn. 
Daarom speel ik ook het liefst mooi 
voetbal. Maar ik denk dat de spelers 
mij vooral zien als een trainer die 
wil dat ze altijd knokken voor wat 

ze waard zijn. Dat ze iedere wed-
strijd met een rooie kop van het veld 
stappen, wat de uitslag ook is. Zodat 
altijd het gevoel overheerst dat ze er 
alles aan hebben gedaan.’ 

Als het gaat om zijn eigen ontwik-
keling, wil hij na zijn studie waar-
schijnlijk het volgende trainersdiplo-
ma (Trainer-coach voetbal 2/UEFA B) 
gaan halen. Zijn voorlopige ambitie 
is om ooit, naast een goede baan, 
trainer te worden van een ‘hoog’ 
amateurelftal in de eerste klasse of 
hoofdklasse. ‘Dat lijkt me heel gaaf 
om te doen en ook het meest realisti-
sche scenario.’

Ten slotte heeft Philip nog een bood-
schap aan jonge mensen met een 
voetbalhart. ‘Ik kan me zelf nog heel 
goed herinneren dat ik het als jeugd-
voetballer, en dat is natuurlijk niet 
zo lang geleden, fantastisch vond 
wanneer er een jonge trainer voor 
de groep stond. Dus als je er weleens 
over hebt nagedacht om te doen, of 
bent gevraagd, probeer het gewoon!’

‘DE SPELERS ZIEN M! VOORAL ALS EEN 
TRAINER DIE WIL DAT ZE ALT!D KNOKKEN 
VOOR WAT ZE WAARD Z!N’
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