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Van de voorzitter

In de afgelopen periode is in elk VVON-district weer een

studiebijeenkomst georganiseerd. Elke bijeenkomst mocht zich

verheugen in een grote opkomst. Bij een aantal bijeenkomsten was

de vraag om deel te nemen zelfs groter dan de beschikbare capaciteit.

Diverse leden werden hierdoor verrast en waren te laat met inschrijven.

Kennelijk is bij veel trainers, nog meer dan voorheen, het besef

doorgedrongen dat hebben van een geldige licentie bittere noodzaak is

geworden. Het tijdperk van ‘pappen en nat houden’ is wel zo ongeveer

voorbij. Wanneer de KNVB doet wat de regels voorschrijven, dan zou het

zomaar kunnen dat inmiddels een aantal clubs zijn gestraft met ‘punten

in mindering’ vanwege het niet hebben van een bevoegde trainer. Wat de

VVON betreft is dat natuurlijk een logische en goede ontwikkeling in de

strijd tegen onbevoegd trainen. 

Ook de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VVON heeft zich op 23

november 2013 duidelijk uitgesproken over het onderwerp onbevoegd

trainen. In de nieuwe Statuten is per 01-01-2014 opgenomen dat de

Ledenvergadering de mogelijkheid heeft om leden, die onbevoegd

trainen of als ‘stroman’ optreden, te schorsen of zelfs te royeren.

In dezelfde AL V is ook het besluit genomen om per 01-01-2014 de

bestuursstructuur van de VVON aan te passen. Het Hoofdbestuur gaat

vanaf 2014 bestaan uit drie personen en ook het aantal

vertegenwoordigers in de districten wordt via natuurlijk verloop

teruggebracht naar drie personen per district. Hiermee verdwijnen de

huidige zes districtsbesturen. In de nieuwe bestuursstructuur wordt

toegevoegd een adviescommissie toegevoegd. Deze commissie bestaat

uit de zes districtcoördinatoren. Zij zullen het VVON bestuur gevraagd

en ongevraagd adviseren en ondersteunen. De organisatie wordt dus

‘platter’ en de lijnen worden korter.

De VVON is van mening dat de

gewijzigde structuur beter past

bij een goede en professionele

belangenbehartiging van haar

leden. De huidige tijd vraagt om

een eigentijdse organisatie

waarin snel en slagvaardig,

maar ook op inzichtelijke wijze

tot besluitvorming kan worden

gekomen. Daarbij is het nodig

dat de interne communicatie via

directe en korte lijnen gaat ver-

lopen. De Ledenvergadering

was op 23-11-2013 unaniem van

mening dat deze structuurwijzi-

ging een belangrijke bijdrage

gaat leveren aan een sterke en

toekomstbestendige belangen-

behartiging voor onze bijna 4000

leden. Als individueel lid zult u overigens weinig tot niets merken van deze

aanpassingen. U kunt, net zoals nu het geval is, contact blijven zoeken met

uw vertegenwoordiger in het district waartoe u behoort. 

Het jaar 2013 zit er al weer bijna op. Ook in het nieuwe jaar kunt u

uiteraard weer op ons blijven rekenen. Namens mijn medebestuurders

wens ik u, en allen die u dierbaar zijn, hele mooie, gezellige en fijne

feestdagen toe en een gelukkig, maar vooral gezond 2014.

Arnold Westen
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HOOFDTRAINER

Edwin Veenstra, trainer/coach HSV 

“Een goede trainer
gaat zijn eigen gang”
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“Ik ga toch niet te snel hè?”, vraagt Edwin

Veenstra middenin zijn verhaal. De trainer –

lange manen, rappe Noord-Hollandse tongval

– vertelt gretig over zijn vak in de

bestuurskamer van HSV, die tot in detail in de

clubkleuren gehuld is. Zelfs de bloemvazen zijn

rood en geel – net als de tegels in de

kleedkamers. “We hebben een erg mooie

accomodatie. Dat zie je niet vaak bij een club

in de vierde klasse. Mede daardoor voel ik me

op mijn plek bij HSV. Al blijf je als trainer een

passant. Ook als je, zoals ik nu, al zes jaar bij

dezelfde club zit.”

Veenstra werkt met plezier in Heiloo, een

groen villadorp op een steenworp van zijn

woonplaats Alkmaar. Datzelfde plezier wil hij

ook voor zijn spelers waarborgen. “Voetballen

moet in de eerste plaats leuk zijn. Dat geldt

ook voor de trainingen. In de twintig jaar dat ik

trainer ben heb ik allerlei kritiek gehad van

spelers, maar nog nooit dat de training niet leuk

was. Dat is belangrijk, want als je het leuk hebt

op het veld, ben je meer betrokken bij wat je

doet, en boek je sneller vooruitgang in je spel.”

Loopbaan
De 47-jarige trainer begon zijn carrière als

hoofdtrainer zeventien jaar geleden bij

Alkmaarse Boys, waar hij in vier jaar drie keer

promoveerde. Na Alkmaarse Boys stapte hij

over naar het eveneens in Heiloo gevestigde

SV de Foresters. “Na zes jaar bij de Foresters,

ging ik over naar Fortuna Wormerveer. Bij

Fortuna werd ik in mijn eerste jaar alweer

gevraagd door HSV, toen in de Derde Klasse

spelend, waarop ik ‘ja’ zei.  In mijn tweede

HSV-jaar promoveerden we. In het jaar daarna

degradeerden we helaas weer door flink wat

pech. Op dat moment vertrok bijna het hele

eerste elftal naar andere verenigingen. Opeens

was ik genoodzaakt om spelers van zeventien

en zelfs pas vijftien  jaar het veld op te sturen!

Ondanks dat zij talentvol waren, degradeerden

we opnieuw. Desondanks liet het bestuur me

aanblijven. Inmiddels gaat het weer voor de

wind. Vorig jaar liepen we in de nacompetitie

nét promotie mis. In het huidige seizoen staan

we na een stroeve start bovenaan, met vijf

punten tussen ons en de nummer twee. We

hebben veel vertrouwen en winnen de meeste

wedstrijden overtuigend. In de afgelopen twaalf

maanden hebben we zelfs maar één wedstrijd

verloren. En in de voorbereiding versloegen we

twee clubs uit de Eerste Klasse. Dat zegt iets

over onze potentie. We gaan natuurlijk voor

promotie – maar er kan nog van alles gebeuren.

Je kunt zomaar je beste spelers kwijtraken.”

DeTrainerCoach | 5

HOOFDTRAINER

Edwin Veenstra gaat zijn zesde jaar in als trainercoach van de Heilose
vierde klasser HSV. De coach heeft weinig op met trainen volgens de
regeltjes. Veenstra gaat liever uit van eigen kracht: ervaring en
fingerspitzengefühl. “Oefenvormen bedenken kan iedereen. Maar
spelers beter maken? Dat moet je in je vingers hebben.”

Tekst en beeld: Menno van den Bos 

‘EEN TRAINER HEEFT PAS SUCCES ALS HIJ IN ZIJN VISIE GELOOFT’

TC 13.05_Opmaak 1  11/29/13  2:46 PM  Page 5



6 | DeTrainerCoach

HOOFDTRAINER

Wat dat betreft scheelt het dat Veenstra een

uitzonderlijk brede selectie tot zijn

beschikking heeft. “Ik heb een groep van

negentien man. Van de wisselspelers zijn er

vier, vijf jongens goed genoeg om in de basis

te kunnen staan. Dat zie je niet vaak op dit

niveau. Het mooie van de wissels is dat zij niet

morrend op de bank zitten. Het zijn

clubjongens, veelal met roots in Heiloo, die

altijd blij zijn wanneer HSV wint, ook als zij

niet spelen. Ze voetballen niet alleen voor

zichzelf, maar ook voor de club. Ook zijn ze

goed coachbaar. Ze kunnen goed luisteren en

denken voor zichzelf na over hun spel. Dat is

zeldzaam. Doorgaans gaan wisselspelers al

gauw morren. Dat is hier niet zo. Dat heeft ook

te maken met het feit dat ik spelers niet

zomaar laat vallen. Na een mindere periode

geef ik altijd een tweede kans.” 

Daarnaast zorgt Veenstra ervoor dat ze wel de

nodige minuten pakken. “Ik heb drie wissels en

die gebruik ik ook. En dan niet vijf minuten voor

tijd, ik laat ze minstens een kwartier meedoen.

Dat is inderdaad een risico met het oog op op

blessures. Maar op de lange termijn krijg je er

veel voor terug. Door reserves regelmatig te

laten invallen, kweek je vertrouwen en

motivatie. Als je ze na een tijdje écht hard

nodig hebt, als vervanger voor een basisspeler,

stáán ze er ook. Dat geldt niet voor spelers die

met de pest in hun lijf altijd maar negentig

minuten wissel zitten.”

Trainen
Wat zijn Veenstra’s kernwaarden als trainer? “Ik

geef veel uitleg en maak goed duidelijk wat ik

wil en verwacht. Met duidelijk bedoel ik dat de

speler het begrijpt. Niet als je als trainer vindt

dat je duidelijk bent geweest. Je kunt je

boodschap wel rondbazuinen, maar het moet

ook landen bij de spelers. Het is pas duidelijk als

de ander beseft wat ik bedoel en ervan

doordrongen is. In dat proces hebben de spelers

ook inbreng. Er is altijd ruimte voor overleg. Ik

zie trainen namelijk als een samenwerking

tussen coach en spelers. Daarbij heb ik veel aan

mijn achtergrond in het onderwijs.” 

Veenstra traint twee keer per week met het

eerste. Het tweede traint met een eigen trainer

(Veenstra’s assistent) op hetzelfde tijdstip

waardoor bepaalde spelers wisselend bij het

eerste en tweede kunnen trainen. Veenstra’s

trainingen zijn kort en intensief. “Het gaat op

wedstrijdtempo, zonder al te veel

rustmomenten. Een scherpe continue

becoaching is daarbij belangrijk. Want als ik

met mijn rug naar het spel ga staan, gaat het

tempo meteen omlaag. Trainen op honderd

procent dus. Ik geloof dat je beter een uur en

een kwartier op honderd procent kan trainen,

dan twee uur op zeventig procent. Dat eerste

maakt je fitter en beter. Je bouwt een

weerstand en handelingssnelheid op waar je

tijdens wedstrijden veel aan hebt. Wij zijn het

team met de beste conditie van de hele

klasse. Aan het einde van de wedstrijd rennen

wij harder dan een tegenstander die

misschien wel langer, maar ook minder

intensief traint dan wij.”

Onverbiddelijk
Een ander voordeel van volle bak trainen is dat

spelers bij de les blijven, vertelt Veenstra. “Als

je rustig traint, zijn er altijd spelers die zich heel

slim en onopvallend weten te drukken. Maar

dat kunnen ze niet maken als er op volle kracht

getraind wordt. Dan valt het namelijk op als je

achter de feiten aanloopt. Niet alle spelers

kunnen het opbrengen om zo intensief te

trainen als ik wil. In dat geval ben ik

‘SPELERS DIE NIET HONDERD PROCENT 
TRAINEN, ZET IK IN HET TWEEDE’
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onverbiddelijk, en laat ik je (tijdelijk) trainen met het tweede. Ik had ooit

een speler met heel veel talent, die fysiek niet honderd procent kon

gaan. Die trainde dus mee met het tweede, maar speelde de wedstrijden

met het eerste. Ook voor nieuwe jongens is het altijd even slikken, maar

meestal zijn ze na een paar maanden helemaal gewend.”

Omwille van de speelstijl, die geënt is op veel balbezit, wordt er bij

Veenstra altijd getraind mét bal. “Veel positiespellen dus, elke keer

afgesloten een partijvorm. Ter voorkoming van blessures houd ik de

afrondoefeningen. Ik laat de spelers hooguit tien à twaalf keer schieten.

Het voordeel daarvan is dat het ook echt toppogingen zijn, geen lobjes

en andere frivoliteiten. We trainen doorgaans met zoveel mogelijk

spelers tegelijk. Wel traint mijn assistent-trainer af en toe individueel met

de spits en de keeper. Op periodisering leggen we geen grote nadruk.

We doen niet aan strikte rust-activiteit schema’s zoals Raymond

Verheijen die uitdraagt. De tijd tussen de activiteiten is naar mijn mening

niet bepalend. De intensiteit is even belangrijk.”

Ook als het om oefenvormen gaat is Veenstra geen pietje precies. “Ik

hecht niet veel waarde aan de vormen. Daar gaat trainen ook niet om.

Nieuwe oefeningen verzinnen en toepassen is het makkelijkste wat er is.

De trainingsstof is tegenwoordig bijna eindeloos. De essentie is: hoe

voer je die oefeningen uit? Op dat vlak zijn er grote verschillen waar te

nemen tussen trainers. De beste trainer is de trainer met de beste

uitvoering, niet die met de beste oefenstof.”

Balbezit
HSV is wat je noemt een ‘voetballende ploeg’. Veenstra laat zijn team

veel passen en veel bewegen zonder bal, om zo lang mogelijk balbezit te

houden. “Dat heb ik meegenomen uit mijn tijd als speler – ik vond het fijn

om veel de bal te hebben en houden. Dat maakt voetbal leuk, vinden ook

mijn spelers. Ik speel daarom eigenlijk nooit met drie spitsen. Dan ga je

namelijk voor de individuele acties, wat resulteert in veel balverlies. Bij

HSV spelen we nu met twee spitsen in een 1:4:4:2-opstelling.”

De accenten die in de wedstrijd worden gelegd, hangen af van de

individuele kwaliteiten van spelers. “Spelers die op een bepaalde manier

voetballen moet je ook op een bepaalde manier aanspelen. Het is dus

belangrijk dat elke speler weet wat de sterke en zwakke punten zijn van

zichzelf, én van de anderen. Alleen als je dat goed weet, kun je ieders

kracht benutten en dus je optimale spel spelen. Als een speler die een

fout maakt, is dat niet altijd zijn schuld. Dat kan er ook aan liggen dat hij

werd aangespeeld in een positie of situatie waarin hij niet op zijn best is.

Dan ligt de fout dus bij degene die hem aanspeelde.”

“Een goede samenwerking komt tot stand door veel te communiceren, in

groepsverband en individueel. Dat boks je niet in één week voor elkaar,

daar is geduld voor nodig. Om die reden werk ik ook graag langere

periodes bij clubs. Zo kun je een team opbouwen en naar elkaar toe

laten groeien. Heel fijn is dat de HSV-senioren erg leergierig zijn. De

leeftijd maakt daarbij vaak niet eens uit. Ik kreeg ooit een 37-jarige ex-prof

HOOFDTRAINER

‘DE KNVB-TRAINERSOPLEIDING 
IS TE BEPERKT’
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in het team. Hij stond er nog altijd voor open om nieuwe dingen te leren.

Met zulke voetballers kan ik als trainer goed uit de voeten. Een plezierteam

dat altijd met hetzelfde systeem wil spelen, zou niets voor mij zijn.”

Wangedrag
Veenstra is niet altijd blij met hoe de Nederlandse amateurwereld in

elkaar zit. Zo hekelt hij het feit dat bestuurders vaak geen

voetbaltechnische achtergrond hebben. Hij is blij dat er bij HSV een

technische commissie is. “Daarin zitten oud-trainers en -spelers. Met

hen zit ik op dezelfde golflengte, wat zorgt voor een prettige

communicatie. Bij veel andere clubs zitten echter louter mensen uit het

bedrijfsleven, die het voetbal voor het plezier ‘erbij doen’.”

Erger dan dat is dat er bij een aantal clubs een agressieve sfeer heerst.

Geweldsincidenten zijn niet van de lucht. Eerder dit jaar werd het Zaanse

ZTS door de KNVB voor een jaar geschorst. Voornaamste reden was de

trap die een A1-keeper aan een scheidsrechter verkocht. “Hè hè,

eindelijk’, verzuchtte Veenstra destijds in de Volkskrant. Volgens Veenstra

schiet de KNVB doorgaans veel te kort als het gaat om wangedrag op de

amateurvelden. Dat komt deels doordat de kwestie nog altijd onderschat

wordt, zegt hij ernstig. ‘ZTS is maar het topje van de ijsberg. Er zijn veel

meer clubs waar men, zeg maar, andere normen en waarden hebben.

Daar lopen de spelers met bitjes rond. Zulke wedstrijden verlies je liever

dan je ze wint, want je wilt er heelhuids vandaan komen. Ik heb iets

meegemaakt wat ik niet verder kan vertellen, wegens de kans op

bedreigingen. Dat heb ik destijds niet aan de KNVB gemeld. De bond is

heel stug in de communicatie, klachten worden niet serieus genomen.

Mede daardoor komt het meeste wat op de amateurvelden gebeurt niet

bij de KNVB terecht. De laatste tijd verandert dat licht, door incidenten

waarbij scheidsrechters werden aangevallen. Maar incidenten tussen

spelers zijn in mijn ogen even ernstig, en moeten even serieus worden

genomen, en zwaar bestraft worden. Een speler die een ander een klap

geeft, dient voor de rest van zijn leven geschorst te worden. Hetzelfde

geldt voor clubs die stiekem spelers opstellen die wegens hun

wangedrag geschorst zijn – gewoon royeren.”

Veenstra geeft zelf het goede voorbeeld door langs de kant kalm te

blijven. “Je zult mij niet zien schreeuwen. Maar ik zit ook niet de hele

wedstrijd op mijn stoel. Ik geef wel aanwijzingen. Kleine omzettingen,

bijvoorbeeld een speler tien meter naar voren dirigeren. Daarmee kun je

al veel bereiken in een wedstrijd.”

Geen ambitie
Veenstra kan hogerop, weet hij zelf. “Ik kan een Hoofd- of

Topklasseclub zeker aan. Maar die ambitie heb ik niet meer. Ik heb

kinderen, een baan. Ik zou veel concessies moeten doen voor de

beperkte tijd die ik nog op dat niveau zou kunnen trainen. Dat heb ik er

niet voor over. Daarnaast heb ik nooit mijn TC1 gehaald. Twee keer was

ik er bijna, maar moest ik om privé-omstandigheden afhaken. Jammer.

Wel zie ik een stap naar de tweede klasse nog zitten. Op dat niveau is

alles gewoon een stuk spannender. De niveauverschillen zijn kleiner en

je moet je beter voorbereiden op de tegenstander. Wie weet dat ik over

een of twee jaar de overstap maak.”

Enkele jaren geleden werd Veenstra door de KNVB gevraagd om daar

trainers op te leiden. “Ik ben toen een cursus gaan volgen, maar dat

bleek niet echt mijn ding. De KNVB werkt volgens strakke richtlijnen. Op

zich is dat niet erg, het is goed om een visie te hebben. Maar het zorgde

wel dat er te weinig aandacht uitgaat naar het menselijke aspect – hoe

communiceer je, hoe speel je in op de persoonlijkheid van individuele

spelers. En dat aspect is nou juist zo belangrijk, dát maakt het

trainersvak een vak apart dat je niet zomaar leert. Ik ben er dan ook

totaal niet mee eens dat onervaren trainers die zelf hoog gevoetbald

hebben zo makkelijk voor een groep bij een grote club gaan staan, zowel

in de prof- als amateurwereld. Totale onzin. Natuurlijk hebben ze alles

meegemaakt, en ze hebben vast aanleg. Maar pedagogisch-didactische

vaardigheden leer je niet in een jaartje. Sommigen hebben het van meet

af aan in de vingers. Maar de meesten nog niet.”

Het is ook niet effectief om trainers-in-spé regeltjes leren voor te

kauwen, denkt Veenstra. “Als je als trainer een eigen visie hebt, ga je

na de KNVB-opleiding toch gewoon je eigen gang. En terecht. Een

trainer heeft pas succes als hij gelooft in zijn visie – en de spelers

daarin kan meenemen.”

HOOFDTRAINER
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‘IK ZOU EEN TOPKLASSECLUB
AANKUNNEN’
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Organisatie:
- Lengte van een heel speelveld, breedte 40 meter
- Formaties: 1-3-3-2
- Trainer speelt de ballen vanaf de zijkant in
- Bij een uitbal bepaalt de trainer waar de bal heen wordt gespeeld
- Bij slecht omschakelen van aanval naar verdediger, krijgt de andere

middenvelder of spits de bal van de trainer, anders een verdediger
- Drie maal 7 minuten intensief met rust

Coaching:
- Linies goed aansluiten
- Snel inspelen spitsen, laten vallen op nummer 10

Omschakelen

Т

Organisatie:
- Veld met lengte van 30 meter
- Minimaal 5 spelers
- Wit speelt medespeler in, die een verdediger in zijn rug heeft staan
- De speler met bal draait zelf weg bij zijn tegenstander of kaatst op

zijn medespeler
- Vervolgens speelt hij de bal (zelf of medespeler) naar de overkant
- Spelers wisselen door van positie

Coaching:
- Maak juiste keuze tussen wegdraaien of meegeven
- Speler aan de andere kant beweegt zijwaarts voor de bal ingespeeld

wordt

Warming-up 2 tegen 1

Organisatie:
- Veld van 20x30 meter
- T wee doeltjes
- Minimaal 4 spelers
- Verdediger 1 speelt de bal naar aanvaller 2
- Verdediger volgt de bal
- Aanvaller probeert de bal in een van de doeltjes te krijgen

Coaching:
- Verdediger goed op voorvoeten bewegen
- Lok de aanvaller een kant op
- Niet instappen
- Aanvaller blijft gericht met gezicht naar tegenstander
- Kap met beide voeten
- Maak snelheid na een kapbeweging

1 tegen 1

12
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OEFENVORMEN
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Organisatie:
- Veld van 20x40 meter
- 4 tegen 4 in een vak
- 3 kaatsers (2 aan de zijkant, 1 in het midden
- Het 4-tal moet de bal proberen naar de andere kant te spelen en bij te

sluiten
- De middelste kaatser draait om zodra de bal in het andere vak is
- Er wordt gescoord als een 4-tal de bal in het andere vak krijgt en

drie keer overspeelt zonder tussenkomst van de tegenstander
- Je mag alleen openen naar de andere zijde als je met je gezicht naar

dat vaak staat

Coaching:
- Snelle passing
- Kom onder de centrale man zodat je kunt openen door vooractie an-

dere kant op te maken
- Meteen goed staan in het andere vak 
- Bij balverovering kijken of je snel kunt openen naar andere vak

4 tegen 4 + 3 kaatsers

K

K

K

Organisatie:
- Half speelveld
- V oldoende ballen
- Minimaal 9 spelers
- 1 keeper
- Speler 1 speelt speler 2 in 
- Speler 2 speelt door naar speler 3
- Die speelt de kaatser in, die klaarlegt
- Speler 3 rondt af
- Spelers lopen achter de bal aan en nemen elkaars positie in

Coaching:
- Strak inspelen
- Juiste been inspelen
- Hoog baltempo
- Vooractie maken, in de bal komen
- Goede aanname, lichaam achter de bal

Passing en afronden (1) 

1

3

2

K

Organisatie:
- Half speelveld
- V oldoende ballen
- Minimaal 9 spelers
- 1 keeper
- Speler 1 speelt speler 2 in en ontvangt de bal terug
- Hij zoekt de kaatser, die klaarlegt voor de inkomende speler 3
- Die rondt af op doel

Coaching:
- Hoog baltempo
- Twee keer raken (aannemen, passen/schieten)
- Om het moeilijker te maken: een keer raken

Passing en afronden (2)

1

2

3

K
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SPELERS LATEN MEEDENKEN

Roy Schijven, trainer VVV-Venlo/Helmond Sport C1 

JEUGDTRAINER
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“Ik kwam voor het eerst in aanraking met het

trainerschap bij Panningen, waar ik als

achttienjarige in het eerste speelde. In het

kader van de opleiding Sport & Bewegen aan

het CIOS moest ik een maatschappelijke stage

lopen en dat heb ik gedaan bij Panningen C1

als assistent-trainer”, blikt Schijven terug op

zijn kennismaking met het vak. “Ik heb een

sportachtergrond en ben altijd bezig geweest

om anderen beter te leren sporten of te laten

sporten. Voetbal is mijn hobby en als speler

vond ik het al prettig om veel over het

spelletje na te denken. Dat ik jeugdtrainer

werd heeft daar wel mee te maken, want ik

kreeg de mogelijkheid om via het CIOS de

opleidingen TC III en TC II te volgen. Dat kon

niet bij Panningen, omdat de

maatschappelijke stage en de stage voor TC

III bij twee verschillende verenigingen moeten

plaatsvinden. De hoofdtrainer van Panningen

C1 had contacten bij VVV-Venlo en dankzij

hem kon ik stage lopen bij de B1. Toen ik klaar

was met mijn stage startte VVV-Venlo met een

D2-elftal en werd mij gevraagd of ik dat team

wilde begeleiden in de voetbalontwikkeling.

Dat heb ik zeven jaar met veel plezier gedaan

en aan het begin van dit seizoen heb ik de

stap gemaakt naar de C1 van de club.”

Ontwikkelen
De C1 is de gewenste uitdaging waar de

voetballer van Wilhelmina ’08 naar zocht. “Ik

heb tijdens verschillende evaluatiegesprekken

aangegeven dat ik graag een stapje wilde

maken, maar dan moet er wel een plekje vrij

zijn. Daar heb ik even op moeten wachten,

maar dat is niet zo erg, want bij de D2 voelde

ik mij erg op mijn plek. Ik heb naast de

opleiding Sport & Bewegen ook de ALO

afgerond en ben docent lichamelijke

opvoeding op een basisschool. De spelers

van de D2 zijn eerstejaars D-pupillen en zitten

meestal nog in groep acht van de

basisschool. Ik paste dus goed bij deze

leeftijdscategorie, omdat ik veel ervaring heb

opgedaan met de leeftijdsgroep. Het was ook

prettig om met D’tjes te werken, omdat de

spelers in deze leeftijd ontzettend enthousiast

zijn. Ze vinden alles leuk en zijn erg leergierig.

De spelers komen net van het kleine veld af

en kunnen in een korte tijd heel veel leren,

zowel motorisch als teamtactisch. Daarnaast

speelden we in een gesloten competitie,

zonder promotie- en degradatieregelingen,

waardoor ik veel energie kon steken in de

ontwikkeling van de spelers. Ik heb in die

jaren twee dagen in de week meegelopen met

de trainers van de B1, A1 en Jong VVV-Venlo.

Ik ben sinds een jaar bij het eerste elftal bezig

met het annoteren van videobeelden. Dit wil

zeggen dat ik tijdens de wedstrijden van het

eerste elftal verschillende voetbalmomenten

digitaal codeer. De staf van de hoofdmacht

kan direct na de wedstrijd verschillende

12 | DeTrainerCoach
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Roy Schijven ziet de spelersgroep van VVV-Venlo/Helmond Sport C1 graag

nadenken over het uitvoeren van een speelwijze. De hoofdtrainer legt veel

initiatief bij het individu en betrekt zijn spelers voorafgaand aan de wed-

strijden dan ook bij het bepalen van de afspraken bij balbezit en bij balbe-

zit tegenpartij. “Het elftal moet zich lekker voelen bij het uitvoeren van hun

taken en daarom bepalen wij de afspraken in goed overleg samen.”

Tekst & beeld: Twan Epe
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videobeelden terugkijken. Ik heb de afgelopen

jaren veel in mezelf geïnvesteerd, maar op

een gegeven moment merk je aan jezelf dat je

binnen de club een stapje wilt maken.”

“Bij de C1 is het altijd een balans zoeken

tussen het team en het individu. We willen als

team een bepaalde prestatie halen, doordat

we op het hoogste niveau actief zijn en dat

willen vasthouden. Aan de andere kant

moeten C-junioren individueel nog veel leren

in hun voetbalontwikkeling. Iedere week

spelen we met de op dat moment beste elf,

maar wie zegt dat zij het betaalde voetbal

gaan halen en dat een speler die op de bank

zit het niet redt? Ik ben dus altijd op zoek naar

de balans tussen het team verbeteren en het

individueel ontwikkelen van spelers. Daar past

het trainingsschema ook goed bij (zie het kader

voor meer informatie over de trainingsweek). Ik

leg veel verantwoordelijkheid bij de spelers

neer en vind het belangrijk dat de spelers

meedenken over de uitvoering van een

speelwijze. Wij hebben een clubvisie, maar ik

probeer de spelers te betrekken bij de

afspraken die we maken, zodat de spelers

worden gedwongen om over het spelletje na

te denken. Ik ben er van overtuigd dat spelers

in het veld een stapje harder zetten als ze het

gevoel hebben dat ze aan de invulling van de

speelwijze hebben bijgedragen. Het is goed

om met elkaar naar oplossingen te zoeken en

wat goed gaat daarbij te benoemen.”

Logische lijn
“In de jeugdopleiding spelen alle teams in de

formatie 1:4:3:3, maar zorgen we wel dat er

van de D2 tot de A1 een logische lijn in de

ontwikkeling van een speelwijze zit. In de

onderbouw wordt 1:4:3:3 met de punt naar

achteren op het middenveld ontwikkeld,

terwijl vanaf de C1 ook met de punt naar

voren gespeeld kan worden. De C1 is dus een

omslagpunt, waarbij het uitgangspunt is dat

C-spelers aan het einde van het seizoen met

de punt naar achteren en met de punt naar

voren op het middenveld uit de voeten

kunnen. Het is wel zo dat ik de vrijheid heb om

naar mijn spelersgroep te kijken. Als we een

goede middenvelder hebben, waarmee we

beter in ons spel kunnen komen met de punt

naar achteren op het middenveld, dan is dat

mogelijk. Het is niet zo dat we er een

flipperkast van maken door de

accentverschillen op het middenveld iedere

week af te wisselen, want we willen wel

herkenbaarheid aanbieden. Dat is ook het

geval bij de afspraken die we met de groep

maken. Druk uitoefenen op de helft van de

tegenpartij kan bijvoorbeeld op verschillende

hoogtes, maar de intentie is altijd hetzelfde:

de spits gaat omlopen en de buitenspelers

gaan naar binnen. We proberen de bal naar

een back te krijgen door mee te schuiven naar

de balkant. Op het moment dat de bal via een

back naar een middenvelder wordt gespeeld,

willen wij toeslaan. Daarom laat ik de spelers

tijdens de wedstrijdbespreking ook

meedenken door aan ze te vragen waar we

druk gaan zetten. De manier blijft hetzelfde,

alleen de spelers bepalen waar we beginnen

met verdedigen. Tegen ploegen om ons heen,

zakken we met de voorhoedespelers meestal

tot halverwege de helft van de tegenpartij

terug en tegen betere teams tot de kopcirkel.”

“Wij hebben het moeilijk in de competitie en

daarom staan wij verdedigend meestal erg

compact. Ondanks dat we het lastig hebben,
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‘IK DENK GRAAG OVER VOETBAL NA’
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ben ik wel voorstander van een verzorgde opbouw van achteruit en

daarom hebben wij altijd de intentie om op te bouwen. Dat is wel

afhankelijk van de tegenstander, want JVOZ zette ons bijvoorbeeld

direct vast door snel door te dekken en dan is opbouwen van achteruit

niet mogelijk. Als we daar wel aan toe komen, proberen we altijd om

de buitenspelers tussen de linies te krijgen. Als een buitenspeler aan

de balkant schuin richting het middenveld naar binnen komt, kan hij

daar worden aangespeeld door een centrale verdediger. Dat maakt het

voor een back mogelijk om de diepte in te duiken. In het systeem met

de punt naar voren kan dat bijvoorbeeld erg mooi, omdat de

buitenspelers dan in de ruimtes kunnen komen. Een andere optie is om

via een back op te bouwen, want dat kan ook voorkomen. Dan is een

pass richting de spits gewenst om vervolgens met de middenvelders

bij te sluiten. Wij trainen op zulke situaties om de spelers bewust te

maken van mogelijke oplossingen en tijdens de wedstrijdbespreking

laat ik de spelers actief meedenken over de uitvoering.”

Vragen stellen
“Ik daag mijn spelers altijd uit om over voetbal na te denken door veel

vragen aan ze te stellen. Om af te spreken waar we druk gaan zetten,

vraag ik ze bijvoorbeeld waar we druk gaan zetten: rond de zestien van

de tegenpartij, halverwege de helft van de tegenpartij of rond de

kopcirkel van de middenlijn? Spelers moeten het gevoel hebben dat ze

deel uitmaken van het proces en iedereen mag meedenken, maar we

moeten het wel allemaal eens zijn met wat we afspreken. In de rust

14 | DeTrainerCoach
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Het samenvoegen van de jeugdopleidingen van VVV-Venlo en

Helmond Sport zorgt ervoor dat er organisatorisch veranderingen

optraden in het trainingsschema. “De trainingsweek is door de

combinatie van VVV-Venlo en Helmond Sport wat ingewikkeld,

omdat we niet iedere training met de hele groep trainen. Wij trainen

twee keer met de hele groep en daarnaast trainen de spelers uit de

omgeving van Venlo apart van de spelers uit de regio Helmond. Dat

geldt ook voor bijvoorbeeld de C2, zodat beide groepen wel een

goede bezetting hebben”, legt Roy Schijven uit. “Maandags trainen

wij gezamenlijk in Venlo en donderdags staat er een gezamenlijke

training in Helmond op het programma. Dinsdags en vrijdags trainen

de spelers uit Venlo en Helmond apart, terwijl de Venlose jongens

donderdagochtend ook nog een extra training afwerken. Dat lijkt

een heel ingewikkeld schema, maar de trainingsweek is goed in

te delen. Maandags staat de conditionele prikkel op het programma

met een tactisch accent, terwijl we donderdags altijd

wedstrijdgericht trainen. Het kan zijn dat het tactische accent van

maandag en donderdag aan elkaar gelijk is, maar we kiezen er ook

nog wel eens voor om tijdens de training op maandag iets mee te

nemen van de afgelopen wedstrijd. Tijdens de training van

donderdag kijken we altijd vooruit naar de komende wedstrijd.

Iedere speler heeft ontwikkelingspunten en daar trainen we

vrijdags vaak individueel op. Wij kunnen de spelers dus zowel

individueel als in de teamtactische discipline verbeteren.”
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stop ik de spelers dan ook niet vol met allemaal

nieuwe informatie, maar begin ik vaak met de

vraag hoe de eerste helft ging. Meestal

reageren de spelers dan met ‘goed’ of ‘redelijk’,

waar ik op doorvraag. Ik wil in de rust

bespreken wat goed gaat en wat beter kan.

Daarom begin ik vaak met de vraag wat goed

gaat en geef aan dat we dat moeten blijven

doen, omdat we daarmee beslissend kunnen

zijn. Het vervolg is dan altijd de vraag wat er

minder goed gaat. Dat weten de spelers vaak

wel te benoemen en dan vraag ik de spelers

weer hoe we dat gaan oplossen. Tegen MVV C1

lieten wij ons terugzakken als zij aan het

opbouwen waren. Een middenvelder van de

tegenpartij liet zich zakken om vervolgens het

spel te verdelen. De spelers gaven als

oplossing dat we sneller druk op de bal

moesten geven en moesten doordekken. Dat is

een goed antwoord en als iedereen het ermee

eens is, spreken we af om het na rust zo te

doen. Dat hebben we prima gedaan en het

belangrijkste is dat de spelers een oplossing

hebben aangedragen en vervolgens tot een

goede uitvoering zijn gekomen. Ik heb natuurlijk

ook mijn mening over de wedstrijd en als ik vind

dat ik iets anders moet benoemen doe ik dat

ook. Dat kan ook door het individueel aan te

geven als we naar het veld lopen voor de

tweede helft. Als de spelers aangeven dat in de

opbouw een middenvelder moeilijk vrijkomt en

we daar samen een oplossing voor hebben

bedacht, maar mij is opgevallen dat er veel

ruimte ligt bij de buitenspelers, geef ik dat bij

mijn centrale verdedigers aan. Dan wijs ik ze op

een extra oplossing, maar ik vind het belangrijk

dat mijn spelers zelf met oplossingen komen en

daar geef ik de ruimte voor.” 

“C-junioren kunnen goed meedenken over de

uitvoering van een speelwijze, omdat niet

alles meer nieuw voor ze is. Iedereen speelt al

een aantal jaar op het grote veld en heeft

bepaalde dingen al gehoord. Dat is ook de

stap waar ik aan toe was en daarom ben ik

erg blij dat ik dit seizoen met de C1 aan de

slag kon gaan. Ik wil in de toekomst graag

mijn TC I-diploma halen en daarom vond ik het

belangrijk om een stapje te maken binnen de

jeugdopleiding. Ik ben bij VVV-Venlo

begonnen toen de jeugdopleiding nog niet

was samengevoegd met de opleiding van

Helmond Sport en maak de samenwerking dit

seizoen voor het eerst van dichtbij mee,

omdat VVV-Venlo en Helmond Sport allebei

een D2 hebben. Het is interessant om bij de

samengestelde jeugdopleiding te werken,

omdat ik nu tijdens het trainersoverleg mee

krijg wat er bij de oudere jeugdelftallen

gaande is. Dat is goed voor mijn ontwikkeling,

omdat ik vind dat je veel leert door met andere

trainers over het spelletje te praten. Goede

aanwijzingen zijn namelijk altijd bruikbaar.”
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Organisatie:
- Verbeteren van het storen door de aanvallers  
- Partijspel negen tegen negen 
- Formatie coachpartij: 1:2:3:3 
- Formatie tegenpartij: 1:4:3:1 
- Zet een veld uit van de achterlijn tot de zestien 
- De hoeken van het veld worden afgezet 
- Bal uit: keeper van de tegenpartij begint weer

Coaching:
- 9: druk zetten op 4 via omloopactie 
- 9: passlijn naar 3 afschermen 
- 9: jezelf niet laten uitspelen 
- 9: met overtuiging druk uitoefenen 
- 11: naar binnen komen (kantelen) 
- 7: passlijn van 4 naar 11 afschermen 
- 7: actief druk zetten op 5 
- 7: dwing een korte pass naar 8 af  
- 6: duel aangaan en de bal veroveren

Verstoren van de opbouw (1)

Verstoren van de opbouw (2) 

9

9

6

8

3

2

3 4

5

7

8
10

10
6

4

11

Organisatie:
- Zet de organisatie van de afbeelding uit 
- De oefening via twee kanten uitvoeren 
- 7 biedt zich aan tussen de linies 
- 3 speelt de bal naar 7 
- 7 kaatst de bal naar 6 
- 9 vraagt in de ruimte 
- 6 speelt de bal naar 9 
- Iedere spelers loopt zijn bal achterna 
- 9 sluit na de oefening weer achteraan

Coaching:
- 7: tussen de linies komen 
- 6: onder de bal komen 
- 9: in de breedte aanbieden 
- Strakke bal inspelen 
- Juiste been inspelen 
- Over de bal heen kijken 
- Goede vooractie maken

Opbouwen via pass- en trapvorm (1) 

3

9

6

7
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Organisatie:
- Verbeteren van het storen nadat 9 is uitgespeeld 
- Partijspel negen tegen negen 
- Formatie coachpartij: 1:2:3:3 
- Formatie tegenpartij: 1:4:3:1 
- Zet een veld uit van de achterlijn tot de zestien 
- De hoeken van het veld worden afgezet 
- Bal uit: keeper van de tegenpartij begint weer

Coaching:
- 9: uitzakken naar het middenveld 
- 10: druk zetten op 4 
- 10: de passlijn naar 6 afschermen 
- 11: naar binnen komen (kantelen) 
- 7: passlijn van 4 naar 11 afschermen 
- 7: dwing een korte pass naar 8 af 
- 6: duel aangaan en de bal veroveren
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Opbouwen via pass- en trapvorm (2)

3

9

2

7

Organisatie:
- Verbeteren van het opbouwen via de zijkanten 
- Partijspel negen tegen negen 
- Formatie coachpartij: 1:4:1:3 
- Formatie tegenpartij: 1:4:1:3 
- Zet een veld uit van de achterlijn tot de zestien 
- Bal uit: de keeper van coachpartij begint weer

Coaching:
- 3: aanspeelbaar zijn, over de bal kijken 
- 3: opengedraaid staan 
- 7: versnellen en tussen de linies komen 
- 6: passlijn open maken 
- 6: onder de bal blijven bij aanbieden

Opbouwen op eigen helft (1)  

9

9

6

5

3

2

3 4

5
7

11

10

7

2

4

11

Organisatie:
- Verbeteren van het opbouwen d.m.v. variaties 
- partijspel negen tegen negen 
- formatie coachpartij: 1:4:1:3 
- formatie tegenpartij: 1:4:1:3 
- zet een veld uit van de achterlijn tot de zestien 
- bal uit: de keeper van coachpartij begint weer

Coaching:
- 3: aanspeelbaar zijn, over de bal kijken 
- 3: opengedraaid staan 
- 7: versnellen en tussen de linies komen 
- 6: passlijn open maken 
- 6: onder de bal blijven bij aanbieden 
- 2: aanspeelbaar zijn, erover heen gaan 
- 2: bedienen van 9 in de ruimte 
- 9: vrijkomen in de ontstane ruimte

Opbouwen op eigen helft (2)

9

9

6

5

3

2

3 4

5
7

11

10

7

2

4

11
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Organisatie:
- Zet de organisatie van de afbeelding uit 
- De oefening via twee kanten uitvoeren 
- 7 biedt zich aan tussen de linies 
- 3 speelt de bal naar 7 
- 7 kaatst de bal naar 2 
- 9 vraagt in de ruimte 
- 2 speelt de bal naar 9 
- Iedere spelers loopt zijn bal achterna 
- 9 sluit na de oefening weer achteraan

Coaching:
- 7: tussen de linies komen 
- 2: onder de bal komen 
- 9: in de breedte aanbieden 
- Strakke bal inspelen 
- Juiste been inspelen 
- Over de bal heen kijken 
- Goede vooractie maken
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Beëindigen van de 
arbeidsovereenkomst

Deze verhouding is voornamelijk gebaseerd

op de technisch-ambachtelijke en sociaal-in-

teractieve competenties van de coach. Hoe-

zeer deze competenties ook aanwezig kunnen

zijn, uiteindelijk zal het sportieve resultaat de

doorslag geven bij beslissingen over het

voortzetten van de arbeidsverhouding tussen

de coach en de vereniging. Kortom, de door

de coach te verrichten werkzaamheden wor-

den beoordeeld aan de hand van de sportieve

prestaties van anderen.

Arbeidsprestatie
Het voorgaande is aangehaald om aan te

geven hoe ver de coach verwijderd kan zijn

van het resultaat van de door hem te verrich-

ten arbeidsprestatie, te weten de door ande-

ren te bereiken sportieve prestatie. Dat de

arbeidsprestatie niet de enige beslissende

factor is voor de voortzetting van de arbeids-

overeenkomst is bij herhaling gebleken. Im-

mers, ook de ‘persoonlijke’ verhouding van de

coach met de door hem getrainde selectie-

spelers kan van doorslaggevend belang zijn

bij het oordeel over die voortzetting.

Voetbalwerkgevers/verenigingen zullen in het

algemeen zorgvuldigheid betrachten bij een be-

sluit om de arbeidsovereenkomst met de trai-

ner/coach (voortijdig) te beëindigen. Er zijn mij

echter ook situaties bekend waarin de vereni-

ging daarover nagenoeg uitsluitend beslist op

basis van informatie van de spelersgroep. Uiter-

aard zullen negatieve opmerkingen van de spe-

De coach, de door hem/haar getrainde selectie en (de vereniging als)

de werkgever hebben een bijzondere verhouding met elkaar. De ver-

houding tussen de coach en de vereniging wordt uiteraard beheerst

door het arbeids (overeenkomsten)recht. De coach is daarnaast lid

van de vereniging, maar die verhouding laat ik in dit bestek buiten be-

schouwing. Daarnaast heeft de coach een verhouding met de spelers. 

Tekst: R. Beele

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
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lers over de verhouding met de coach goed-

deels achterwege blijven zolang de sportieve

resultaten goed zijn. Echter, zodra de eerste te-

genvallende resultaten zich aandienen zullen

kritische geluiden vanuit de spelersgroep naar

buiten komen. Vervolgens is het aan (het be-

stuur van) de vereniging om de kritische gelui-

den op waarde te schatten. Een bestuur dat

zich als zorgvuldig handelend werkgever op-

stelt, zal zeer waarschijnlijk tijdens één of meer-

dere gesprekken met de spelers proberen te

achterhalen welke zaken schuilgaan achter de

kritische geluiden van de spelers.

Terloopse gesprekken
In het algemeen mag worden aangenomen dat

een goed werkgever de werknemer niet alleen

tijdens functioneringsgesprekken informeert

over de waardering van de arbeidsprestatie.

Ook terloops kunnen daarover opmerkingen en

suggesties worden gegeven. Dat geldt uiter-

aard ook voor (het bestuur van) de vereniging

en met name wanneer deze beschikt over infor-

matie die voor de trainer/coach in verband met

het behalen van goede teamprestaties van be-

lang zou kunnen zijn.

De functie van (de voorzitter van) de technische

commissie wordt daarin vaak onderschat.

Waar de trainer/coach zich zal richten op het

(laten) behalen van goede sportieve resultaten,

zal de werkgever/vereniging dat moeten facili-

teren. Als de sportieve resultaten achterblijven

bij de verwachtingen heeft ook de werkgever

een bijdrage te leveren aan het verbeteren van

de resultaten.

Het is een bekend adagium dat het succes vele

vaders heeft en het falen een weeskind is.

Er zijn (voetbal)werkgevers die niet tot de hier-

voor bedoelde categorie behoren. Deze vertonen

doorgaans weinig betrokkenheid bij de sportieve

prestaties van de selectie-elftallen. Dergelijke

(voetbal)werkgevers zullen bij potentiële conflic-

ten tussen de trainer/coach en de door hem ge-

trainde spelers niet alert en niet adequaat

reageren. Als de betreffende trainer/coach niet

in staat is om eventuele onvrede bij de spelers in

de kiem te smoren en ook de daarbij noodzake-

lijke ondersteuning van de zijde van de werkge-

ver ontbreekt, is een spoedig einde van de

arbeidsverhouding te verwachten.

Verjongen
Enkele jaren geleden werd mij gevraagd een

trainer/coach bij te staan in een conflict met

een voetbal werkgever. De situatie was als

volgt. De trainer was al enkele jaren als suc-

cesvol coach aan de vereniging verbonden.

In de loop der tijd ontstond de noodzaak om

het eerste elftal op bepaalde posities te ver-

jongen. Daarnaast was vanuit de jeugdoplei-

ding de wens te kennen gegeven om

bepaalde talentvolle spelers vaker bij het

eerste elftal in te zetten. Het bestuur van de

vereniging meende dat het voorgaande de

continuïteit van het sportieve succes zou on-

dersteunen. De trainer/coach was het daar-

mee eens, hij had bij aanvang van de

arbeidsovereenkomst al aandacht gevraagd

voor de noodzakelijke verjonging.

Op initiatief van de trainer werd een plan ontwor-

pen om het voorgaande te kunnen uitvoeren.

Er vonden vele gesprekken plaats, waaronder

ook die met de spelers. Enkele (oudere) spe-

lers waren wat terughoudend bij de beoorde-

ling van het plan. Niettemin werd afgesproken

dat iedereen de uitvoering van het plan zou

ondersteunen. Al tijdens de voorbereiding op

de competitie werd de onvrede van enkele

spelers over het plan duidelijk. Hoe meer de

trainer probeerde om de betreffende spelers

van de noodzaak van de uitvoering van het

plan te overtuigen, hoe meer de weerstand

daartegen toenam.

Disciplinaire maatregelen
Omdat de jongere spelers op bepaalde dagen

ook meetrainden met de eerste elftalselectie,

ontstonden tijdens die trainingen soms onaan-

gename situaties. Deze hebben soms geleid tot

disciplinaire maatregelen tegen enkele van de

oudere spelers. Op enig moment richtte de on-

vrede van die spelers zich op de trainer/coach.

Het bestuur van de vereniging bleef van mening

dat de verjonging van de eerste elftalselectie

met alle belanghebbenden was besproken en

dat het plan daarover moest worden uitgevoerd.

De uitvoering was opgedragen aan de

trainer/coach. Hij was verantwoordelijk voor het

resultaat van het plan, zo meende het bestuur.

Non-actief
Het bestuur wilde zich niet inlaten met de even-

tuele problemen die met de uitvoering gepaard

zouden kunnen gaan. Als gevolg daarvan heeft

het bestuur niet tijdig ingegrepen in de langza-

merhand bekoelde verhouding tussen de ou-

dere spelers en de trainer/coach. Nadat ook de

sportieve resultaten afnamen besloot het be-

stuur om wel in te grijpen. Het bleek echter te

laat voor een lijmpoging tussen de betreffende

(oudere) spelers en de trainer. De vereniging

meende dat de trainer een verwijt te maken viel

over de ontstane situatie. De trainer werd op

non-actief gezet gevolgd door gesprekken over

een eventuele beëindiging van de arbeidsover-

eenkomst met wederzijds goedvinden. Nadat

deze gesprekken niet tot het door de vereniging

gewenste resultaat leidden, werden deze afge-

broken en volgde een concept verzoekschrift

tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Daarin werd een wijziging van omstandigheden

geschetst die in niets overeenkwam met de

voorbije gebeurtenissen. Nadat de vereniging

op de onhoudbaarheid van de geschetste om-

standigheden was gewezen stelde zij een

nieuw overleg voor. Dat overleg leidde alsnog

tot een minnelijke regeling.

Achteraf meldde de trainer coach dat hij werd

vereenzelvigd met het plan tot verjonging.

Hij had zich echter veel ongemak kunnen be-

sparen als hij het plan had gepresenteerd als

een opdracht van het bestuur voor de uitvoe-

ring waarvan hij samen met staf en technische

commissie verantwoordelijk zou zijn. 
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VVON-bijeenkomst over Persoonlijk Ontwikkel Actie Plan (POAP)

“Positief verrast door de energie
die de trainers erin legden”

20 | DeTrainerCoach

CODE

Veel spelers zijn gewend met persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP)

te werken. Maar voor coaches is het niet de gewoonste zaak van de

wereld. Daarom organiseerde CODE in opdracht van de VVON een aantal

bijeenkomsten over het Persoonlijk Ontwikkel Actie Plan (POAP) voor

trainer/coaches. “Jij bepaalt je eigen ontwikkeling, niet de gastspreker.”

Tekst & beeld: Rogier Cuypers
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CODE

Een veertigtal coaches bezochten verspreid

over drie woensdagen in augustus en

september de bijeenkomsten van CODE over

het Persoonlijk Ontwikkel Actie Plan (POAP).

Het doel van de bijeenkomsten was om

trainers kritisch naar zichzelf te laten kijken en

zichzelf enkele leerdoelen te stellen. Ton

Biessels en  Martin van Straaten verzorgden

namens CODE de POAP-avonden. Zij kijken

terug op geslaagde bijeenkomsten. “Wij zijn

positief verrast door de energie die de trainers

legden in het actieplan dat ze in de praktijk uit

moeten voeren. Het kostte de trainers nogal

wat energie om het POAP concreet te maken

voor zichzelf. In het begin gaven trainers aan

als leerdoel dat ze willen dat hun team

dominanter zou gaan spelen. Maar dat is te

abstract. Het is belangrijk dat je de leerdoelen

voor jezelf concreet maakt. Deze kun je dan

weer tijdens trainingen en wedstrijden

realiseren . De transitie tussen theorie en

praktijk is naar ons gevoel goed verlopen.”

‘Bepaal je eigen cursus’
Volgens CODE ligt de kracht van deze cursus

in het feit dat de deelnemers zelf de opbrengst

van de cursus bepalen. Dat wordt gedaan aan

de hand van de doelstellingen die zij zichzelf

stellen. “Normaal liggen de onderwerpen van

een cursus vast; de organisator of gastspreker

bepaalt de inhoud. Nu niet. Vaak gaan

presentaties over specifieke onderwerpen als

periodisering, krachttraing, taktische

concepten of mental coaching en luistert de

deelnemer. De CODE-formule zorgt ervoor dat

elke coach bij zijn eigen onderwerp uitkomt,

dat hij dringend moet en wil gaan aanpakken.

Coaches werken zelf aan hun POAP, ze stellen

het zelf samen. Je weet dus sowieso dat je in

de goede cursus zit. Een cursus of clinic wordt

vaak gekozen omdat trainers de studiepunten

mooi vinden. Ook geven ze aan ‘dat je er altijd

wel wat van opsteekt’.  Ook het kletsen met

trainers in de koffiepauze bevalt ze goed. Maar

dit is een compleet nieuwe aanpak, waarin jij

zelf bepaalt wat je wil verbeteren. En hoe je

dat gaat aanpakken. Veertig cursisten: veertig

ontwikkelplannen.”

Profielen
Vóór de eerste bijeenkomst werd aan de

trainers gevraagd twee vragenlijsten over

zichzelf in te vullen. Daaruit volgde dan een

profiel hoe je gedragsmatig en leerkundig  in

elkaar steekt. Van Straaten: “Het geeft je

inzicht in hoe je productief, maar ook

contraproductief kunt zijn. Als voorbeeld Van

Gaal; zeer productief als trainer, maar

contraproductief in de media. In de tweede

vragenlijst krijg je een spiegel voor gehouden

over  hoe jouw wijze van leren eruitziet. Zeer

belangrijk, omdat daar je

ontwikkelmogelijkheden liggen. Er zijn namelijk

meer manieren om je kennis en vaardigheden

eigen te maken. Zelfinzicht is de beste start

van een ontwikkeltraject, en daar zorgen de

vragenlijsten voor.”

Echte verrassingen kwamen er volgens

Biessels niet uit de leerprofielen. “Er kwam

onder andere naar voren dat de trainers graag

in de praktijk leren. Ook gaan ze veelvuldig

naar clinics of workshops. Dat is ook iets

standaard Nederlands:  als we iets willen

leren, dan gaan we naar school, in dit geval

bezoeken we een cursus. Als je daar alleen

maar zit te luisteren, doe je jezelf tekort. Er is

veel meer te halen! Tijdens deze cursus kun je

contact leggen, goede ideeën  uitwisselen of

perfecte concepten van elkaar overnemen. 

Kader 1

‘DE TRANSFER VAN THEORIE
NAAR EN PRAKTIJK IS VOLGENS

CODE ZEER BELANGRIJK’
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Zo leer je ook veel van andere trainers. Je

gebruikt hun kennis en hoeft het wiel niet zelf

uit te vinden. Dit wordt imitational learning

genoemd. Dit is slechts één van de zeven

leerstrategieën.  (zie kader 1). Waarom zou je

het er bij één laten? Verbreed je eigen ‘leren’!!

Het wordt er interessanter door en krijgt meer

diepgang. 

‘Kijk over de schutting’
CODE  vindt het belangrijk dat trainers de

kennis delen.. “Probeer als trainer niet steeds

opnieuw het wiel zelf uit te vinden. Er zijn nu

eenmaal aspecten binnen het trainersvak

waar andere collega’s erg goed in zijn. Zoek

dus eventueel extern die hulp. Hoe word je

een goede mental coach?  Als je iemand kent

die  daar in uitblinkt,  wellicht in een andere

sport, maak dan een afspraak met diegene.

Kijk als trainer eens over de schutting.”

Dat coaches nogal op zichzelf gericht zijn, is

iets dat Biessels ook waarneemt. “Ze zijn

nogal terughoudend met informatie, solistisch,

vaak erg op zichzelf. Maar twee weten nu

eenmaal meer dan één. Dat zien ze ook, maar

elkaar gericht benaderen is ‘not done’.  We

hebben ze een handje geholpen en aan het

einde van de bijeenkomsten elkaars e-

mailadressen en de woonplaats uitgewisseld.

Dan kun je kijken of er een trainer in jouw

provincie zit met wie je kan sparren. Ik ben

benieuwd of de trainers elkaar daadwerkelijk

gaan opzoeken. Dat begon op de derde avond

al enigszins te komen. In het CODE-concept

wordt een coach ook in de praktijk gevolgd.

“Dit doen wij alleen voor de UEFA-A trainers.

Hun cursus loopt als het ware door, op het

veld, in de training en in de wedstrijden.”

Meer hierover in de volgende TrainerCoach.

POAP
Bij menig club maakt men al gebruik van de

POP-formulieren en POP-gesprekken om

individuele ontwikkeling van spelers te

bevorderen. Maar waarom zouden alleen de

spelers hiermee werken?  POP’s voor coaches

zie je nog weinig in de trainerswereld. Het is

iets waar Biessels zich ook over verbaast.

“Het gebeurt zo weinig. Trainers zijn – op  zich

logisch-  vaak bezig met hun team en de

individuele spelers. Maar wat doen zij aan hun

eigen ontwikkeling? Louis van Gaal zei ooit:

‘De ontwikkeling van de speler staat voorop,

maar diréct gevolgd door de ontwikkeling van

de trainer. Een stilstaande trainer heeft geen

meerwaarde voor zijn ploeg. Trainers kunnen

veel meer uit zichzelf halen, ze verwaarlozen

zichzelf. Dit soort cursussen zorgen ervoor dat

ze hun kennis kunnen verrijken. Je gaat toch

ook niet naar een tandarts die zichzelf nooit

bijschoolt? Waarom zou je dan wel training

willen van een trainer die stilstaat?”

Tikkeltje arrogant
Veel mensen, en dus ook trainers, leren zaken

onbewust. Als het aan CODE  ligt, maken ze

het meer bewust voor zichzelf.  “Je hebt soms

prachtige ingevingen. Soms zie je ineens dé

oplossing. “Schrijf die dingen op, dan maak je

het bewuster voor jezelf. Ga vervolgens op

zoek naar informatie hierover. Leren is actie!

Maak werk van je ontwikkeling! Het is als

trainer zó belangrijk jezelf centraal te stellen.

Laat het niet over aan het toeval, ga op zoek

naar kennis. Trainers delen vaak geen kennis,

denken dat ze alles zelf al weten, of hebben

geleerd te doen alsof. Het is misschien een

tikkeltje begrijpelijke arrogantie, dat wel een

beetje bij trainers past. Ze moeten immers

altijd alles weten en kunnen.  Er wordt heel

veel van ze gevraagd en verwacht. Maar

zelfkennis levert meer op. Marco van Basten

zei na zijn zelf gekozen ontslag bij Ajax. Ik

ben nog niet goed genoeg om trainer van

Ajax te zijn. Het is essentieel dat je zelf weet

waar je staat!  Van daaruit begint de

ontwikkeling. Die houdt niet op! Permanent

leren, leerden we al.” 

Ton Biessels (foto) studeerde aan de

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

(ALO) in Tilburg. Vervolgens haalde hij zijn

bachelor Bewegingswetenschappen aan

de Vrije Universiteit en was  jaren docent

lichamelijke opvoeding en

anatomie/fysiologie. . 

Momenteel doet Biessels een

promotieonderzoek aan de Universiteit

Utrecht: ‘Hoe sportcoaches leren en zich

ontwikkelen’. Hij kwam tot verrassende

ontdekkingen en tot vele mogelijkheden

om jezelf als trainer/coach te ontwikkelen. 

CODE heeft een baanbrekende en

grensverleggende visie op leren,

ontwikkelen en opleiden. Een

ontwikkelingstraject in je eigen

sportpraktijk: dichterbij de kern kun je niet

komen. 

Voor info over Martin van Straaten zie:

www.sportcoachdevelopment.com.

‘TRAINERS ZIJN VAAK ALLEEN
BEZIG MET HUN TEAM’ EN

KOMEN ZELF OP DE LAATSTE
PLAATS’

Over CODE
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VITESSE

Studiebijeenkomst bij Vitesse

Aandacht voor 
iedereen

De VVON, district Oost, organiseerde op woensdag 13 november een studiedag bij Vitesse. Liefst 200 trainers

maakten de gang naar Papendal voor een afwisselend programma. De aanwezigen zagen een

voetbalconditietraining van hoofdtrainer Peter Bosz, maakten een workshop fysieke ontwikkeling van de

spelers mee en ondervonden hoe Vitesse in de opleiding aandacht schenkt aan de ontwikkeling van de

individuele speler. “Het doel was om de kennis van iedereen te verrijken.”   

Tekst & beeld: Twan Epe
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VITESSE

De ontvangst op topsporttrainingscentrum 

Papendal was groots. Iedereen werd na het

aanmelden voorzien van koffie en Gerry Ham-

stra, Hoofd Opleiding van Vitesse, opende de

studiebijeenkomst met mooie woorden. “Ik

heb niet hoeven nadenken over de vraag van

de VVON of we in samenwerking een studie-

bijeenkomst konden organiseren. Zelf heb ik 

altijd veel plezier beleefd aan de studiedagen

van de VVON, omdat ik altijd wat kon meene-

men naar mijn club”, opende Hamstra. “Het is

fantastisch dat er zoveel trainers op het sa-

mengestelde programma zijn afgekomen en ik

hoop dat jullie iets van deze dag opsteken.

Belangrijk is dat de aanwezigen iets meene-

men naar hun eigen club.”

Conditionele prikkels
Het eerste onderdeel was een voetbalconditie-

training, waarbij Bosz liet zien hoe er gediffe-

rentieerd kan worden. De hoofdtrainer hield

rekening met de belastbaarheid van zijn spelers

door explosieve spelers tijdens de twee series

herhaald kort sprintvermogen te ontzien en re-

kening te houden met de verschillende week-

schema’s van de spelers. “In het schema stond

de voetbalconditietraining op het programma

en ik heb laten zien hoe wij met het belasten

van spelers omgaan”, zei Bosz. “Niet alle spe-

lers hebben hetzelfde weekschema, dus moe-

ten wij rekening houden met de belastbaarheid.

Op het veld stonden bijvoorbeeld spelers die

zaterdag in het eerste hebben gespeeld, spe-

lers die maandag in de beloften hebben ge-

speeld en er deden ook jeugdspelers mee.

Doordat de wedstrijden op verschillende dagen

worden gespeeld, moeten we de spelers an-

ders belasten. Tijdens de partijvormen wissel-

den wij spelers door, omdat niet iedere speler

aan alle partijvormen mee mocht doen. Dat

passen we in elkaar, zodat iedere speler de

conditionele prikkel krijgt, maar we houden dus

altijd rekening met de belastbaarheid.”

“Ik heb tijdens de partijvormen niet op tactische

accenten gecoacht, want tijdens deze conditie-

training is het belangrijker dat de spelers een hoog

tempo vasthouden. Op het moment dat de spelers

moe worden, gaan ze vaak meer lopen met de

bal”, gaf de hoofdtrainer van Vitesse na afloop van

de training aan. “Dat is voor mij een signaal om 

fanatiek te coachen op druk zetten. Ik coachte niet

alleen het team dat de bal niet had om meer druk

te zetten, maar ik spoorde ook de ploeg die de bal

verloor aan om de bal zo snel mogelijk weer te

veroveren. Het tempo gaat dan omhoog en er

worden meer fouten gemaakt. Tijdens de laatste

partij liep ik bewust door het veld heen, om de

spelers een extra prikkel te geven. Aan het einde

van de conditionele prikkel zitten de spelers er

soms redelijk doorheen, maar ik probeer ook dan

het maximale uit de spelers te halen.”

Weerstand opbouwen
“Ik vind het belangrijk dat de spelers weer-

stand opbouwen. Daarom heb ik er ook een

hekel aan als spelers snel op de grond gaan

liggen. Alles wat een wedstrijd kan onderbre-

ken, doe ik daarom ook niet.” Na afloop van

de training kregen de coaches de ruimte om

Bosz vragen te stellen en zij waren vooral be-

nieuwd waarom de hoofdtrainer zijn spelers-

groep geen warming-up liet doen, maar voor

een positiespel zes tegen twee als opwarmer

koos. “Wij zijn bij Vitesse vanaf dag één bezig

met de beoogde speelwijze en daar hoort ver-

zorgd positiespel bij. Ik vind de tijd die we

hebben kostbaar en een warming-up kost tijd.

Daarnaast is het werk tijdens een positiespel

erg kort en als de spelers goed in beweging

zijn, is er niks aan de hand. Ik heb als trainer

nooit anders gedaan dan een positiespel als

warming-up en er zijn nog nooit blessures ont-

staan door deze manier van warm worden. Het

positiespel is dit seizoen enorm verbeterd en

dat heeft te maken met herhaling. Door het

vaak te doen, gaat het tempo vanzelf omhoog.”

De coaches werden vervolgens onderworpen

aan de workshop fysieke ontwikkeling van de

speler. De workshop bestond uit twee delen:

Terry Peters gaf een theorieles over de manier

waarop Vitesse het LTAD-model hanteert en op

het veld werd de theorie in de praktijk gebracht.

“De werkwijze van een trainer is voor mij belang-

rijk, omdat je bij de fysieke ontwikkeling een be-

nadering moet kiezen die past bij de speelwijze”,

zei Terry Peters, loop- en coördinatietrainer van

Vitesse, tijdens de theorieles. “De werkwijze van

Fred Rutten en Peter Bosz is verschillend. Patrick
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van Aanholt is een explosieve speler en vraagt

dus om een benadering die past bij zijn spel. Rut-

ten hield bijvoorbeeld van loopvormen van hon-

derd meter, die je achter elkaar moest halen met

weinig rust, en boslopen van vijftien minuten. Dat

was geschikt voor de rol die Van Aanholt in zijn

manier van spelen had. Bosz doet het liefste alles

met de bal. Wij bereiden onze sprints zelfs voor

met de bal, zoals in de ochtendtraining te zien

was. Dat kan prima, maar nu wordt Van Aanholt

vaker in een korte sprint gebracht. Op die manier

zie je dat twee trainers andere principes hebben

in hun manier van spelen en ik vind het belangrijk

om daar rekening mee te houden. Dat geldt ook

voor jeugdspelers die met ons meetrainen.” 

Fysieke ontwikkeling
“Het is een signaal richting de spelers van de

academie dat als je het goed doet het eerste

dichterbij is dan de meeste jeugdspelers den-

ken”, vervolgde Peters. “De jeugdspelers komen

echter eerder in de vermoeidheidssituatie en de

snelheid van handelen is bij het eerste veel

hoger dan zij gewend zijn. Dat is dagelijkse kost

voor veel spelers.” Tijdens de demotraining deed

onder andere A-junior Joris Klein-Holte met het

eerste mee en Peters houdt van deze spelers de

kwaliteit van bewegen in de gaten. “De overbe-

lasting is bij hem veel groter dan voor Lucas Pia-

zon (19 jaar), terwijl Guram Kashia (26 jaar) nog

verder is, omdat hij meer trainingsarbeid heeft

verricht. Het is dus belangrijk om eerst goed te

bewegen, voordat we de spelers een ‘overload’

geven. Er is nog nooit zoveel overbelasting ge-

weest als bij spelers van deze leeftijd. Dat komt

omdat spelers van deze leeftijd op vier-, vijfjarige

leeftijd nog maar de helft bewegen van wat de

gemiddelde trainer in deze ruimte op vier-, vijfja-

rige deed. Spelers zijn technisch en tactisch

goed onderlegd, maar steeds minder goede be-

wegers. Daarom moeten we veel investeren in

de kwaliteit van bewegen. Buiten gaat de work-

shop verder met praktijkvoorbeelden.”  

Nout van der Velde is kracht- en snelheidstrainer

bij de academie en hij onderwierp vier jeugdspe-

lers aan een fysieke training. “Bewegelijkheid en

snelheidstraining zijn een belangrijk koppel. Het

is belangrijk om de zenuwkoppen te activeren

voordat een speler zijn lichaam gaat belasten.

Door de spieren lang te houden, ontstaat er be-

wegelijkheid en dat is belangrijk voor sprinten.

De spelers beginnen iedere training met loopvor-

men, zodat ze onnodige blessures voorkomen”,

legde Van der Velde uit. “Het is belangrijk om dit

geconcentreerd en vaak te doen. De snelheids-

vormen bouwen we volgens een vaste structuur

op met lineaire beweging, laterale beweging en

multidirectionele beweging.”

Individu ontwikkelen
Het laatste onderdeel van de studiebijeen-

komst bestond ook uit een gedeelte theorie en

praktijk. Hoofd Opleiding Gerry Hamstra gaf

de trainers een kijkje in het spelervolgsysteem

en vertelde hoe Vitesse de individuele trainin-

gen integreert in het groepsproces. na deze

uitleg konden de trainers op twee trainings-

velden vier leeftijdscategorieën individueel

zien trainen. Verschillende thema’s, zoals

techniektraining in combinatie met één-tegen-

één en twee-tegen-twee, verdedigend koppen

en de rol van de buitenspelers in combinatie

met de veldbezetting, werden uitgevoerd. “In-

dividueel trainen is niet altijd alleen trainen,

want individueel trainen kan ook in de groeps-

trainingen, zoals tijdens een linietraining. Dat

kan door twee linies tegenover elkaar te zet-

ten, waarbij de verdedigers door een trainer

worden getraind in het verdedigend koppen,

terwijl een andere trainer met de aanvallers

van het andere team bezig is met de veldbe-

zetting voor het doel. Dat is heel specifiek en

gericht op het individu, maar toch geïnte-

greerd in een teamtactische training” vertelde

Hamstra. “Individuele trainingen moeten bij

ons aan drie eisen voldoen: kwaliteit boven

kwantiteit, veel herhalingen en positie-speci-

fiek.” Na de theorie achter de individuele trai-

ning zagen de aanwezigen op twee velden hoe

de individuele trainingen werden verzorgd. De

trainers konden genieten van technische vor-

men met het thema richtingsveranderingen in

duels tot het positioneren van de buitenspelers

voor het doel. “Wij hebben een gevarieerd

programma samengesteld, met als doel dat

trainers van alle leeftijdsgroepen iets kunnen

oppikken om mee te nemen naar hun eigen

vereniging. Het was ons doel om de kennis

van alle trainers te verrijken.” 
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‘INDIVIDUEEL TRAINEN KAN OOK IN LINIES’
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Wat is er in hemelsnaam aan de

hand met de sliding/tackle in het

hedendaagse voetbal? Wie kan er

nog een sliding uitvoeren met als doel om de

bal te veroveren?! De wijze waarop een

sliding of een tackle wordt uitgevoerd is vaak

bij de beesten af. Met een gestrekt been en

dan de voetzool naar voren is geen

uitzondering meer , maar gewoon regel

geworden. W ekelijks komen er beelden de

huiskamer binnen waarin dit fenomeen ons

wordt voorgeschoteld. 

Ik zie het vaak met afgrijzen aan. En vaak is er

dan ook nog een commentator die dit een

prachtige sliding vindt. ‘Er wordt resoluut inge-

grepen’, is dan het commentaar . Ik heb er de

spelregels er eens op nageslagen, maar ner -

gens kan ik vinden dat de ouderwetse traditio-

nele sliding waarin het ene been onder de kont

wordt gevouwen en op de zij met de wreef

wordt getracht de bal in te klemmen of weg te

spelen, de wijze is waarop een sliding moet

worden uitgevoerd. Slechts als er gevaar is om

een tegenstander te beschadigen, dan grijpt de

scheidsrechter in, is mij door een respectabel

internationaal arbiter uitgelegd. 

En ook dat is voor velerlei interpretatie vatbaar.

Scheidsrechters houden er vaak een tegen-

strijdige uitleg op na. En ook de heren analytici

zijn het er in ieder geval niet met elkaar eens,

gezien het gekakel op de beeldbuis. Maar laat

ik die beoordeling eens niet bij de spelleiding

neerleggen, want ook het trainersgilde is er

mede debet aan dat dit onderdeel vervuild is

geraakt. Welke trainer gaat nog met zijn spe-

lers naar een hoekje van het veld om op een nat

stukje gras de sliding te oefenen? Ik denk of

ben eigenlijk wel overtuigd dat er hele horden

trainers zijn die dat nog nooit in de praktijk heb-

ben gebracht. Of ze willen of kunnen het niet.

Het zit in ieder geval wel in de oefenstof van

Wiel Coerver. 

De huidige wijze waarop een sliding wordt uit-

gevoerd is gewoon een stuk gemakzucht. Im-

mers met de voetzool naar voren, liggend op de

rug, is onbesuisd en laf springen naar de bal en

vereist geen techniek. Het risico is geheel en al

voor de ontvanger van de tackle. Geen wonder

dat er nogal wat geluiden zijn om de sliding/tac-

kle maar helemaal van het voetbalveld te

weren. En juist dat moet voorkomen worden.

Een sliding hoort bij de voetbalsport, maar wel

op een technisch goed uitgevoerde wijze. Voor

die wijze van voetballen zijn de trainers en

scheidsrechters verantwoordelijk.

Kortom, verban die wijze van tackelen van de

voetbalvelden. Het lijkt me niet zo moeilijk om

dit op te nemen in de spelregels. Tackelen met

de voetzool naar voren mag gewoon niet meer.

Het zal toch niet zo zijn dat de heren voetbal-

lers bang zijn voor die bloedende schaafplek-

ken op de dijbenen? 

Hans Bijvank

Tackle
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