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Het trainersduo koos er voor, zo vertelt

Rosink, om tijdens het TrainersCongres een

training te laten zien die symbool staat voor

de trainingsmethodiek die men toepast binnen

de onderbouw van PEC Zwolle. “Een deel

daarvan bestaat uit specifieke

techniektraining, waarin we spelers

technisch vaardiger willen maken. Alleen

willen we dat altijd koppelen aan een

bepaalde context van het voetbalspel. We

vinden het daarom belangrijk om ook veel te

werken met open spelvormen. Natuurlijk

proberen we spelers daarin wel te sturen,

maar dat zit hem juist niet in expliciete

coaching. Aan de hand van bijvoorbeeld de

veldafmetingen en spelregels van een

oefenvorm proberen we bepaald

voetbalgedrag uit te lokken.”

PEC Zwolle speelt met haar Onder 12-team

inmiddels al een aantal seizoenen in een 8

tegen 8 spelvorm. Dat bevalt hen goed.

“Eerder speelden eerstejaars D-pupillen al 11

tegen 11 op een volledig speelveld, maar ik

Trainers Dennis Rosink en Martijn
Hollewand van PEC Zwolle Onder 12
gaven tijdens het TrainersCongres de
eerste velddemonstratie. Centraal
stond het spelen van diverse over-
en ondertalsituaties, die elkaar in
hoog tempo opvolgden na omscha-
kelmomenten. “Wij proberen zoveel
mogelijk te verpakken in de organi-
satie van spelvormen.”
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Het beïnvloeden van spelers door
de accentuering van oefenvormen
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denk dat voetballers van elf jaar fysiek nog

niet in staat zijn om zo’n volwassen spelvorm

te spelen. Binnen 8 tegen 8 op een half

speelveld ligt de nadruk nog meer op het

verbeteren van de technische vaardigheden

in een kleinere ruimte. Dat vraagt een hogere

handelingssnelheid van spelers en daar

hebben jeugdspelers in deze

leeftijdscategorie denk ik meer baat bij.”

De veranderde wedstrijdvorm zorgt er ook

voor dat de trainers zich tijdens trainingen in

mindere mate bezig hoeven te houden met de

teamtactische accenten en dat bevalt goed.

“We proberen spelers binnen onze eigen

filosofie op te leiden. In de onderbouw zijn

we daarin voorbereidend bezig. Uiteindelijk

willen we dat spelers in 11 tegen 11

vaardigheden beheersen die staan voor de

manier waarop wij met PEC Zwolle graag

willen voetballen. Op jonge leeftijd proberen

we onze spelers individueel – en in het

samen spelen met elkaar – uit te dagen door

veel oefenvormen aan te bieden waarin we

werken met kleinere aantallen.”

Verhaal verpakken in de oefenvorm
Dat was goed zichtbaar tijdens de

velddemonstratie. Rosink en Hollewand

startten met twee verschillende 1 tegen 1-

situaties op één speelveld. Volgens de trainers

past dat goed bij het ontwikkelingsstadium

waarin zijn spelers zich bevinden. “We willen

ze op deze leeftijd graag vaardiger maken in

het aanvallen en verdedigen van de 1 tegen 1-

situatie. Binnen de klassieke oefenvorm

hoeven spelers zich alleen te focussen op de

bal en de tegenstander. Op deze manier

proberen we hen uit te dagen om tegelijkertijd

bezig te zijn met de ruimte om hen heen.

Doordat twee andere spelers ook een 1 tegen 1

spelen moeten spelers goed kijken waar de

vrije ruimte op het veld is en hun handeling

daarop aanpassen.”

Gedurende de training veranderde de vorm

constant. Soms volgde er een kleine

aanpassing in de spelregels, waardoor

concentratie constant vereist was en er voor

de spelers geen ruimte was om te verslappen.

Zo mochten de spelers elkaar op een gegeven

moment helpen, als het eigen duel gespeeld

was en de bal bijvoorbeeld uiting, of er

gescoord werd. “Dan integreren we dus een

omschakelmoment in de vorm. Er is dan geen

tijd voor een juich- of baalmoment, omdat er

direct daarna een 2 tegen 2 gespeeld wordt.

Als één van de spelers dan te laat reageert, is

de kans groot dat er vrijwel direct een over-

of ondertalsituatie ontstaat en zij hun

teamgenoot in de steek laten.” 

Het is een typisch voorbeeld van iets waar het

trainersduo eerder in het gesprek al over

vertelde. “Een onderdeel van de speelstijl van

PEC is dat we na balverlies meteen

omschakelen en vooruit verdedigen. De basis

daarvoor leggen we in de onderbouw. Dat zit

hem niet zozeer in woorden, maar meer in de

opzet van oefenvormen, qua veldafmetingen

en spelregels. Het moet voor spelers een

automatisme worden. Door een oefening, ook

na een uitbal of doelpunt, constant draaiende

te houden moeten spelers steeds reageren op

de nieuw ontstaande situatie op het veld. Het

maakt een oefenvorm in mijn ogen ook

levendiger, wat bijdraagt aan het spelplezier

van de spelers.”

Verder viel het op dat het tweetal tijdens de

oefenvorm vooral begeleidend coachte en in

mindere mate mondeling bezig was met het

inhoudelijk aansturen van de spelers. “Dat

komt doordat we ons verhaal veelal verpakken

in de organisatie van de oefenvorm. Aan de

hand van de veldafmetingen stellen we het

kader, de opstelling van de doeltjes bepaalt de

richting en door steeds kleine veranderingen

door te voeren in de spelregels probeer ik

spelers te beïnvloeden. Daardoor ben ik

minder bezig met situatief coachen en ligt het

spel minder vaak stil. Het is fijn voor spelers,

want die willen graag zoveel mogelijk

voetballen en niet teveel naar een trainer

luisteren die het spel steeds onderbreekt.

Bovendien zou dat ook afbreuk doen aan het

aantal omschakelmomenten en dat willen we

voorkomen.”

Wisselende overtallen
In de tweede oefenvorm die werd

gedemonstreerd worden de spelersaantallen

‘DE BASIS VOOR ONZE SPEELSTIJL LEGGEN WE IN DE ONDERBOUW’
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geleidelijk aan steeds verder opgebouwd en

uitgebreid. Eerst moest een speler richting de

twee doeltjes dribbelen, waarna hij vanaf de

middenlijn probeerde te scoren op één van de

twee kleine doeltjes. Wanneer dat lukte werd de

speler beloond met balbezit en mocht hij

vervolgens proberen te scoren, na een duel met

de verdediger van de tegenpartij. “Daarmee

proberen we een element aan de oefenvorm toe

te voegen, namelijk: het omgaan met druk. De

speler in kwestie weet dat hij moet scoren om

een aanvallend 1 tegen 1 duel te mogen spelen.

Lukt dat niet, dan moet hij meteen omschakelen,

omdat de trainer direct een nieuwe bal inspeelt

naar zijn tegenstander.”

Daarna moesten beide ploegen – in een

tijdsbestek van minder dan twee minuten –

een aantal keer omschakelen en zich

razendsnel aanpassen naar andere situaties.

Eerst kreeg de ene ploeg er een speler bij,

waardoor er een 2 tegen 1 ontstaat, maar

daarna kwamen er twee nieuwe spelers van

de andere ploeg het veld in. Wat volgde was

een 3 tegen 2, die uiteindelijk – na het

wisselend inkomen van nieuwe spelers –

uitmondde in een 4 tegen 4 op vier kleine

doeltjes. “Hier zit het schakelen in het

constant wisselen van rol tussen het

aanvallen en verdedigen en dan ook in

veranderende aantallen.”

Volgens Rosink en Hollewand sluit dat goed

aan bij het pupillenvoetbal, dat hij vaak in de

wedstrijdvorm 8 tegen 8 terugziet. “Het

veldspel bestaat daarin hoofdzakelijk uit

omschakelmomenten, die elkaar in hoog tempo

opvolgen. Het is leeftijdseigen dat spelers de

natuurlijke drang hebben om zo snel mogelijk

naar het doel van de tegenstander te willen en

dat moet je in mijn ogen niet afremmen. In dit

soort oefenvormen proberen we ze daar wel

een handje bij te helpen, door hen veel te laten

experimenteren met het spelen van

verschillende over- en ondertalsituaties die ze

in de wedstrijd ook tegenkomen.”

Constant opzoek naar variaties 
Een veel gebruikte oefenvorm bij PEC Zwolle

JO12 werd voor het laatst van de

velddemonstratie bewaard. Een 3 tegen 3 op

vier kleine doeltjes, waarbij er onmiddellijk een

nieuw drietal het veld inkwam van de ploeg die

een tegendoelpunt incasseerde. “Dat gaat

gewoon constant op en neer. Het kiezen van de

veldafmetingen speelt ook bij deze oefening

een belangrijke rol. Als je kiest voor een wat

breder, korter speelveld kan er – na een snelle

kantwissel – meteen gescoord worden op een

klein doeltje. Een lange, smalle speelruimte

geeft juist ruimte voor het maken van acties op

snelheid, of het geven van een steekpass.”

“Het omschakelen na een (tegen)doelpunt

komt hier consequent terug. Het team dat

scoort moet direct weer alert zijn op een

nieuw drietal van de tegenstander dat het

veld inkomt. Voor de andere ploeg geldt dat zij

de situatie op het veld – voordat ze er zelf

inkomen – steeds in de gaten moeten houden.

Hoe beter zij opletten, hoe meer tijd en ruimte

ze hebben op het moment hun team een

doelpunt tegen krijgt.” 

De trainers van de JO12-selectie van PEC

kozen ervoor om de speler die scoorde

namens het drietal om het doeltje van de

tegenpartij heen te laten sprinten. “Daarmee

proberen we natuurlijk specifiek dat individu

te motiveren om zo snel mogelijk weer

betrokken te zijn bij de nieuwe situatie. Alleen

zorgt het ook op het veld tijdelijk voor een

andere situatie. Het drietal dat het veld inkomt

profiteert tijdelijk van het feit dat de scorende

speler nog een intensieve sprint moet trekken,

waardoor zij in overtal zijn. Voor het tweetal is

het juist zaak om de tegenstanders op te

houden, zodat ze hun teamgenoot de tijd

geven om weer aan te sluiten.” 

Het laatste element dat het tweetal liet zien

tijdens de velddemonstratie was het

implementeren van twee keepers in deze

oefenvorm, die tot dat moment als veldspelers

hadden meegedraaid tijdens alle voorgaande

oefeningen. Beide doelmannen hadden een

eigen zone voor de twee doeltjes, waardoor

zij steeds werden uitgedaagd om goed mee te

bewegen met de bal. Tegelijkertijd werden de

keepers gestimuleerd in het meevoetballen,

terwijl ook het scoren werd bemoeilijkt voor

de ploeg die op dat moment de bal in het bezit

had. “Dat is een typisch voorbeeld van een

variatie die we onlangs hebben toegevoegd

aan deze oefenvorm, omdat we soms nog

weleens stoeien met het gebruik van de

keepers in bepaalde oefenvormen. Op die

manier proberen we niet alleen de spelers,

maar ook onszelf als staf steeds voor nieuwe

uitdagingen te stellen.”

‘WE LATEN SPELERS IN OEFENVORMEN VEEL
EXPERIMENTEREN MET HET UITSPELEN VAN OVER- 

EN ONDERTALSITUATIES’
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Omschakelmomenten en uitspelen van overtal/ondertal 1

Omschakelmomenten en uitspelen van overtal/ondertal 2

Organisatie:
- Drie rode spelers starten een tegen drie blauwe spelers
- Het doel is om zo snel mogelijk tot scoren te komen

Regels:
- Na een doelpunt moet de speler die gescoord heeft sprinten om een

doeltje (reactie na een actie)
- Na een doelpunt start de tegenpartij een nieuwe 3v3 (dit zal eerst

3v2 zijn omdat tegenstander eerst moet sprinten om een doeltje) 
- Na uitbal aan de zijlijn speelt de trainer een nieuwe bal in
- Na een gemiste kans speelt de trainer een nieuwe bal in

Variatie:
- Keepers laten meespelen/keepen in een zone voor de twee doeltjes
- Na een gemiste kans ook sprinten om een doeltje

3v3

OEFENVORMEN 

Organisatie:
- De blauwe speler start met een dribbel en probeert te scoren
- Wanneer er wordt gescoord, dan wordt de speler beloond met bal-

bezit en krijgt een bal ingespeeld van de trainer
- Wanneer er wordt gemist dan krijgt de rode speler een bal inge-

speeld en wordt de blauwe speler verdediger
- Er wordt 15 seconden 1v1 gespeeld. Na een uitbal of doelpunt wor-

den ballen opnieuw ingespeeld door de trainer.
- Na 30 seconden krijgt blauw een speler erbij en wordt er 2v1 ge-

speeld
- Na 45 seconden krijgt rood er twee spelers bij en wordt er 3v2 ge-

speeld
- Na 1 minuut krijgt blauw er twee spelers bij en wordt er 4v3 ge-

speeld
- Na 1.15 minuut krijgt rood er een speler bij en wordt er 45 seconden

4v4 gespeeld

Organisatie:
- De rode spelers dribbelen in en

passen de bal schuin naar de
overkant naar een blauwe spe-
ler. Er start dus twee keer tege-
lijk een 1v1 in hetzelfde veld en
van daaruit kan de blauwe spe-
ler scoren op één van de twee
doeltjes.

- Wanneer een blauwe speler
een bal veroverd kan hij scoren
in één van de twee doeltjes
aan de overkant.

Uitbreiding:
- Nadat een 1v1 duel uitgespeeld

is doordat de bal uit is of ge-
scoord kun je een teamgenoot
in het andere 1v1 duel helpen
(omschakelmoment)

- Spelers scoren na omschakel-
moment op alle vier de doelen

Variatie: 
- Speler speelt een schuine bal

maar verdedigt de speler te-
genover zich

- Speler speelt een schuine bal
en verdedigt de speler die hij
inspeelt


