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Van de voorzitter

De competitie in de Topklasse was nog maar twee weken onderweg

en toen vond IJsselmeervogels de tijd rijp om het functioneren van

de trainer/coach te evalueren. Conclusie van die evaluatie was het

per direct op non-actief stellen van de hoofdtrainer. De reactie van de club

was: “Reden voor het op non-actief zetten, is de situatie waarin het eerste

elftal zich nu bevindt. Na drie officiële wedstrijden is het voetbal niet van

het niveau dat van deze selectie verwacht mag worden. Hiervoor is de

hoofdtrainer verantwoordelijk.” 

Je zou verwachten dat je als clubbestuurder eerst je eigen handelen en

optreden gaat evalueren voordat je overgaat tot het op straat zetten van je

derde hoofdtrainer in anderhalf jaar tijd. Het ‘in de spiegel kijken’ van de

verantwoordelijke clubbestuurders gebeurde echter pas enige tijd later.

Zij trokken toen de conclusie dat het wellicht beter zou zijn dat ze zelf ook

maar zouden opstappen. Voor de betrokken trainer/coach die het veld

moest ruimen kwam deze vorm van zelfkennis helaas te laat.

En nu maar hopen dat de op non-actief gestelde trainer beschikt over een

deugdelijke, schriftelijke en ondertekende arbeidsovereenkomst. Dit

laatste heeft u als actief trainer/coach en lid van de VVON uiteraard prima

voor elkaar.

Een ander opmerkelijk verschijnsel deed zich voor in het betaald voetbal.

Eén van Nederlands beste spelers ooit stopte na enkele wedstrijden als

trainer/coach bij AZ Alkmaar. Marco van Basten, de trainer die begon als

bondscoach en voortdurend aangaf nog steeds lerende te zijn, kon de

spanning en de stress die het werk met zich meebracht niet meer aan en

kondigde aan nooit meer hoofdtrainer te willen zijn. Toen ik het bericht

hoorde, had ik met de mens Marco van Basten te doen. Een niet

eenvoudige beslissing, maar wel erg moedig. Direct daarna bekroop mij

ook een ander gevoel. Het gevoel dat hij een volstrekt onlogische en

omgekeerde weg als trainer/coach heeft bewandeld. Hoewel hij steeds

zelf heeft verkondigd dat hij een nog lerende trainer was, is hij zijn

trainerscarrière als trainer begonnen als bondscoach. En dat is natuurlijk

erg vreemd. Nog vreemder is het voor mij dat het de KNVB is geweest die

hem heeft aangesteld in de functie van bondscoach. De KNVB zou toch

als geen ander moeten weten en beseffen dat ‘trainer/coach zijn’ voor een

belangrijk deel een ‘ervaringsvak’ is? En dat je dus niet moet beginnen op

het allerhoogste niveau. Wellicht is dit door Marco van Basten gevolgde

omgekeerde carrièrepad wel een belangrijke oorzaak geweest voor zijn

besluit om nooit meer hoofdtrainer te willen zijn. Wat mij betreft heeft de

KNVB hier dus onverantwoordelijk gehandeld.

Onverantwoordelijk en onlogisch handelen doet de KNVB vaker.

Bijvoorbeeld op het gebied van het verlenen van dispensaties aan clubs

betreffende het in dienst moeten hebben van een bevoegde trainer/coach.

Veel te vaak en veel te gemakkelijk worden her en der dispensaties

verstrekt. Onlangs nog aan een vereniging uitkomend in de eerste klasse

zondag. De bewuste trainer/coach kreeg in mei van dit jaar een brief van

de KNVB academie dat hij op grond van een gehouden gesprek, opleiding

en ervaring niet toelaatbaar was voor de opleiding UEFA A. Enige tijd later

kreeg de vereniging echter toch één jaar dispensatie van diezelfde KNVB

om deze trainer/coach op het niveau van UEFA A te laten werken. Dit

ondanks een negatief advies van de VVON. Binnenkort maar weer eens

aan tafel met de KNVB.

Ik wens u een plezierig en succesvol voetbalseizoen toe.

Arnold Westen

Coverfoto: Gerrit van Keulen 
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Jurgen de Haan, v.v. Sittard

“Plezier staat centraal”
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Na jarenlange omzwervingen in het

jeugdvoetbal op het hoogste niveau, vindt

Jurgen de Haan (41) zichzelf nu weer terug bij

de senioren in de zondag derde klasse. Bij het

eerste elftal van v.v. Sittard om precies te zijn.

Het was wel even schakelen, bekent de

Limburger, maar één ding staat ongeacht

niveau en leeftijd bij hem altijd centraal: plezier.

"Dat is altijd mijn vertrekpunt geweest", vertelt

De Haan. "Alle spelers moeten met plezier

naar het voetbal komen. Zeker nu ik weer bij

de senioren aan de slag ben, werk ik met

jongens die voetbal puur zien als hobby. Aan

mij de taak om ervoor te zorgen dat zij met

maximale beleving en passie spelen. Zelf heb

ik geen extra prikkels nodig om mijn

winnaarsmentaliteit aan de oppervlakte te

laten komen. Buiten het veld ben ik een heel

rustig persoon, maar zodra de lijnen

getrokken zijn en er een bal in beeld komt,

word ik ontzettend fanatiek. Dat probeer ik

ook op mijn spelers over te brengen."

Speelstijl
Wie denkt dat De Haan zijn team enkel met

deze mentaliteit het veld in stuurt en

vervolgens 'vechtvoetbal' verwacht, heeft het

mis. Zeker wanneer hij zijn elftal nog aan het

opbouwen is, vormt de klassieke Hollandse

school de basis. "Ik probeer mijn spelers altijd

direct duidelijkheid te verschaffen in de

manier van spelen. Daarom kies ik voor een

klassieke 1:4:3:3 met echte buitenspelers. Een

rechtspoot staat bij mij dan dus aan de

rechterkant, en een linksbenige speler aan de

linkerkant. In het begin biedt dat het meeste

houvast. De buitenspelers maken het veld

groot op het moment dat wij aanvallen, zodat

we ruimte creëren voor ons eigen spel. Als

dat goed loopt, gaan we met meer

positiewisselingen spelen en krijgen de

buitenspelers meer vrijheid. Dat is voor een

tegenstander moeilijker te verdedigen."

"Op het middenveld speel ik bij voorkeur met

de punt naar voren, dus met een aanvallende

middenvelder die rondom de spits speelt.

Daarachter staan twee middenvelders

waarvan één een controlerende rol heeft, de

andere middenvelder moet een box-to-box

type zijn. Deze speler moet dus de meeste

meters afleggen en zowel verdedigend als

aanvallend zijn steentje bijdragen."

"Dit vraagt om middenvelders met specifieke

kwaliteiten die passen binnen dit systeem. Als

die ontbreken, zijn er twee mogelijkheden: Ik

kan een speler ontwikkelen, zodat hij wel die

rol kan vervullen of ik draai de driehoek op het

middenveld om. De eerste optie blijkt soms te

lastig. Spelers binnen de senioren hebben

zich al ontwikkeld tot een bepaald type speler.

Je kunt deze spelers uiteraard wel

doorontwikkelen, maar er een ander type

speler van maken lukt vaak niet meer. Dat ik

genoodzaakt ben de driehoek om te draaien,

komt dus ook voor."

Groepsproces
Naast het spelersmateriaal dat je als trainer

voor handen hebt, bepaalt volgens De Haan

ook de cultuur van de club voor een deel de

speelstijl. "Toen ik in gesprek ging met v.v.

Sittard werd al snel duidelijk dat zij verzorgder

voetbal wilden gaan spelen. Ze hadden de

laatste jaren vaak met de lange bal gespeeld

en wilden nu weer terug naar de Hollandse

school. Dat past dus goed bij mijn

spelopvatting. Ik heb ook weleens gehad dat

ik in gesprek met een club al merkte dat de

manier van spelen die ik voor ogen heb, niet

overeenkwam met de cultuur van die

vereniging. Dan moet je er niet aan beginnen."

De spelers mogen ten slotte ook input leveren

voor de manier waarop gespeeld wordt. "Ik

probeer mijn spelers te triggeren om mee te

denken. Ze moeten ook aangeven als ze het

ergens niet mee eens zijn. Je moet als trainer

te allen tijde voorkomen dat er een kloof

ontstaat tussen de spelersgroep en de trainer

waardoor er niet meer gecommuniceerd

wordt met elkaar. Om de interactie met mijn

spelers te onderhouden, ga ik regelmatig

gesprekken met hen aan. Dit kunnen

teamgesprekken zijn, maar ook individueel of

per linie. Zo zorg ik er mede voor dat de

spelersgroep achter de speelwijze staat."

"Een goede relatie tussen de trainer en de

spelersgroep is belangrijk, maar de spelers

moeten onderling ook voor elkaar willen

knokken in het veld. Om dit teamproces te

stimuleren hebben we ook buiten het voetbal

soms activiteiten. Zo zijn we al eens gaan

zaalvoetballen en bowlen en hebben we

gezamenlijk een wedstrijd van Fortuna

Sittard bezocht. Het zijn niet alleen dit soort

uitstapjes die de spelersgroep hechter

maakt. Ook leuke tikspelletjes tijdens de

warming up kunnen er voor zorgen dat dit

bereikt wordt."

Na bijna tien jaar in de jeugd van verschillende BVO's te hebben
rondgelopen, keerde Jurgen de Haan vier jaar geleden weer terug in het
amateurvoetbal. Hij is hoofdverantwoordelijk voor het eerste elftal van
v.v. Sittard. Ongeacht waar en op welk niveau De Haan traint, staat het
plezier dat zijn spelers in het voetbal hebben centraal. Een gesprek over
zijn visie, het verschil tussen amateur- en profvoetbal en zijn ambities.
"Misschien dat ik ook nog wel weer de stap naar een BVO kan maken."

Tekst: Joeri Buitink | Beeld: Ton van Mourik

'WINNEN EN VERLIEZEN
KOMT IN ELKE

TRAININGSVORM TERUG'
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"Het is belangrijk dat een trainer zich afvraagt

wat de spelersgroep op een bepaald moment

nodig heeft aan teambuilding. Een goede

trainer kan dit juist inschatten en daar goed

op inspelen. Hoe meer ervaring je als trainer

hebt, hoe makkelijker dit gaat."

Training
Hoe hecht de spelersgroep ook is, het gaat

om het voetbal. Zoals gezegd verwacht De

Haan verzorgd voetbal, gekoppeld aan een

echte winnaarsmentaliteit. Om dit laatste

aspect tijdens een training terug te laten

komen, traint De Haan bij voorkeur in kleine

partijvormen. "Winnen en verliezen komt in

deze vormen altijd terug. Dit competitie-

element is belangrijk om bij de spelers de

intrinsieke motivatie om te presteren aan te

wakkeren. Een nederlaag op een training

heeft bij mij vaak op een speelse manier

gevolgen. De verliezers moeten trakteren of

ruimen na de training op."

De systemen erin slijpen om tot verzorgd

voetbal te komen, gebeurt vooral op de

vrijdagtraining. De training op dinsdag staat in

het teken van conditionele prikkels geven. "Op

vrijdag gaan we tactisch aan de slag. Tijdens

de oefeningen maak ik veel gebruik van

situatieve stops om bijvoorbeeld aan te geven

hoe spelers moeten lopen. Zo probeer ik er

voor te zorgen dat de gewenste speelwijze

een automatisme wordt."

Geheel in lijn met zijn spelopvatting wil De

Haan eerst de speelwijze bij balbezit trainen.

"Ik wil niet afhankelijk zijn van tegenstanders

in de manier waarop wij moeten spelen. Wij

gaan altijd uit van onze eigen kracht. Aan het

begin van het seizoen heb ik de spelers aan

de hand van een magneetbord laten zien hoe

ik wil dat wij gaan spelen. Pas als ons spel bij

balbezit op orde is, gaan we verdedigend aan

de slag. De manier waarop we verdedigend

staan, is wel meer afhankelijk van de

tegenstander die we de eerstvolgende

zondag treffen."

Om ons optimaal voor te kunnen bereiden op

een wedstrijd, is er iemand die voor ons de

volgende tegenstander bekijkt. Ook heb ik

regelmatig contact met andere trainers over

de speelwijze van teams die we gaan treffen.

Inmiddels ken ik de meeste verenigingen wel,

waardoor ik ook op basis van die ervaring een

inschatting kan maken van de speelwijze van

de tegenstander."

Omdat de situatie in het veld soms toch

anders blijkt dan vooraf gedacht, is De Haan

genoodzaakt zijn spelers vanaf de kant goed

neer te zetten. Om de coachopmerkingen

goed over te brengen, maakt hij weleens

gebruik van briefjes. "Het is soms moeilijk om

een speler te bereiken die aan de andere kant

van het veld staat. Dan laat ik een andere

speler een briefje met wat coachopmerkingen

'IK BEGIN ALTIJD MET EEN RECHTSPOOT AAN 
DE RECHTERKANT EN EEN LINKSBENIGE SPELER OP LINKS'
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doorgeven. Zo kan de speler om wie het gaat

even rustig kijken wat ik van hem verwacht. In

het begin keken sommige spelers wel even

vreemd op, maar inmiddels zijn ze het wel

gewend. Al doe ik dit zeker niet wekelijks,

maar soms kan het een goede manier zijn om

de boodschap over te brengen."

Trainersloopbaan
Inmiddels kan De Haan buigen op bijna vijftien

jaar ervaring in het trainersvak. Als bij zo

velen begon zijn loopbaan in het voetbal als

speler. "In de jeugd heb ik bij Vitesse gespeeld

, maar ik heb het profvoetbal nooit gehaald.

Eenmaal bij de senioren bleek de hoofdklasse

mijn plafond. Toch helpt die ervaring als

speler mij nu als trainer. Ik weet beter wat er

speelt in de groep en hoe ik daar als trainer

op kan reageren."

"De stap naar het trainersvak was voor mij ook

heel logisch. Als speler kreeg ik steeds meer

een eigen mening over het spelletje. Ik vroeg

me af waarom mijn trainers bepaalde keuzes

maakten en vond het interessant om te zien

hoe zij problemen oplosten. Daarnaast volgde

ik de Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

Ik vond het toen al geweldig om met spelers

te werken en om oefenvormen te bedenken.

Toen ik begon als trainer bij het eerste elftal

van s.v. Leveroy was ik 27jaar, sommige

spelers waren ouder dan ik. Na twee jaar heb

ik de stap naar jeugd gezet, via via kwam ik

binnen bij Fortuna Sittard."

"Ik had toen al mijn TC 3 en TC 2 op zak en

besloot na zes jaar ook mijn TC 1 te halen. Ook

tussen het halen van mijn TC 3 en TC 2 zat een

aantal jaar. Ik koos hier bewust voor, zodat ik

ervaring kon op doen. De cursussen zijn zeker

belangrijk, daar krijg je immers de handvatten

aangereikt die je vervolgens op het veld gaat

proberen toe te passen, maar vooral die

combinatie van theorie en praktijk is heel

waardevol."

Ondanks deze diploma's en jarenlange

ervaring in zijn rugzak, is De Haan nog lang

niet uitgeleerd. Onder meer de discussies die

hij heeft tijdens het onderwijzen van TC 3 en

TC 2 op het CIOS in Sittard, zijn nuttig. "Ik ben

een trainer die voor nieuwe zaken open staat.

Soms komen cursisten of collega's met

nieuwe inzichten die mij ook een andere kijk

op bepaalde dingen geven. Dit levert zeker een

bijdrage aan mijn ontwikkeling als trainer."

Ook heeft De Haan veel geleerd van trainers

waarmee hij in de jeugd bij PSV mee gewerkt

heeft. "John Heijster heeft mij veel geleerd op

het gebied van tactiek. Hoe reageer je op

bepaalde situaties als die zich plotseling

voordoen op het veld? Ook van Jan Lauers heb

ik veel opgestoken. Ik heb dezelfde

leiderschapstijl als hij heeft en ook op het

gebied  van teambuilding heb ik veel van hem

geleerd. Maar ook met Gerald Vanenburg, Willy

van der Kuijlen en Rene Eijer was het prettig

werken. Door hun enorme ervaring in het

profvoetbal hadden zij op sommige gebieden

een andere benadering. Zeer leerzaam."

Amateurvoetbal
Al deze ervaringen zet hij nu dus in bij het

eerste elftal van v.v. Sittard. Na bijna tien jaar

de jeugd van verschillende BVO's te hebben

getraind, besloot De Haan vier jaar geleden

om het jeugdvoetbal vaarwel te zeggen en

weer de overstap naar de senioren te maken.

De voornaamste reden was dat hij meer tijd

aan het gezinsleven wilde besteden. 

'IK GEEF SPELERS SOMS
BRIEFJES MET

COACHOPMERKINGEN'
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De Haan beschrijft deze overgang zelf als

'een gigantische omschakeling'. Het

groepsproces is volgens De Haan een van de

grote verschillen tussen het trainen van

senioren en jeugd. "Bij de jeugd was ik meer

individueel met spelers aan de slag, nu ben ik

veel meer teamgericht bezig. Daarnaast

draait het bij de senioren om presteren. Met

jeugdspelers ben je als trainer vooral bezig

met opleiden en ontwikkelen. Presteren hoeft

niet per se."

Als je De Haan vraagt naar het grootste

verschil tussen het amateurvoetbal en de

BVO's, is zijn antwoord duidelijk: de sfeer. "In

het amateurvoetbal erger ik me er aan als er

na een verloren uitwedstrijd een

feeststemming heerst in de bus. Ook in de

aanloop naar wedstrijden merk ik soms bij

mezelf dat ik me erger. Het mag van mij dan

allemaal wat serieuzer. Maar als ik me er echt

aan ga ergeren, heb ik alleen maar mezelf

ermee, de spelers zullen zich niet opeens als

een prof gaan gedragen. En laat ik duidelijk

zijn, dat hoeft ook helemaal niet. Het heeft

geen zin om de cultuur die heerst bij een BVO

toe te gaan passen op een

amateurvereniging. Ik leg me erbij neer dat de

benadering en bezieling totaal anders is."

Vereniging opbouwen
Toch laat De Haan ook nu het jeugdvoetbal

niet helemaal los. Bij zijn contractverlenging

afgelopen zomer, kwam hij met v.v. Sittard

overeen dat hij zich ook met de

jeugdopleiding zou gaan bemoeien. "Mijn taak

is in eerste instantie om met anderen een

jeugdvoetbal beleidsplan te schrijven. Er is

ooit een dergelijk plan geschreven, maar dat

is verouderd. Dit plan moet de basis worden

voor de jeugdtrainers. Ook gaf ik samen met

mijn assistent Arno van Veen een interne

cursus aan trainers om ze zowel technisch als

tactisch bij te scholen. Gedurende het seizoen

probeer ik de trainers ook aan te sturen. Het

aanstellen van een technisch

jeugdcoördinator is de volgende stap die we

moeten gaan zetten. Het moet een feest

worden om bij v.v. Sittard te spelen. We

moeten jeugdspelers een vertrouwde

omgeving bieden waarin ze van een goede

trainer en met plezier het spelletje kunnen

leren."

De weg naar dit toekomstbeeld is nog lang.

De jeugdopleiding van v.v. Sittard is nu nog

klein, een A-junioren elftal is er helemaal niet.

Jeugdspelers die voor nieuwe aanwas in de

seniorenselectie zorgen, ontbreken dus ook.

"We moeten nieuwe spelers halen van

buitenaf. We hebben een klein

scoutingapparaat dat spelers bekijkt.

Vervolgens voeren we goede gespreken met

potentiële spelers om te kijken of ze bij de

club en het team passen. Spelers die

doorstromen vanuit de jeugd kennen de

cultuur van de vereniging en voelen zich daar

vaak prettig bij, met spelers die van buitenaf

komen moet je dat altijd maar afwachten.

Daarom zijn we zeer zorgvuldig als het over

het aantrekken van nieuwe spelers gaat."

Ambitie
Voorlopig zit De Haan goed op zijn plek bij v.v.

Sittard. Maar ambities heeft hij zeker ook nog.

"Als mijn kinderen ouder zijn, zou ik graag op

een hoger niveau actief willen worden in het

seniorenvoetbal. Misschien dat ik ook nog

wel weer de stap naar een BVO kan maken.

Maar waar en op welk niveau ik in de

toekomst ook actief zal zijn, de kern van mijn

visie blijft altijd overeind staan: plezier is het

belangrijkst."

Geboortedatum: 15 maart 1973

2013-heden v.v. Sittard

2011-2013 Wilhelmina'08

2010-2011 EVV Echt 

(assistent-trainer) 

2006-2009 KRC Genk( jeugd)

2005-2006 PSV (jeugd)

2004-2005 PSV (jeugd) en 

v.v. Eijsden

2002-2004 PSV ( jeugd)

2001-2002 Fortuna Sittard ( jeugd)

2000-2001 Urmondia en Fortuna 

Sittard (jeugd) 

1999-2000 s.v. Leveroy

Naam: Jurgen de Haan



Organisatie:
- 4 tegen 4 met twee grote doelen
- Veld: dubbele zestienmeter
- Partij die doelpunt tegen krijgt moet eruit; ander 4-tal erin
- Max 1,5 minuut spelen (i.v.m. arbeid-rust)
- Bal steeds bij witte keeper uitnemen, ploeg komt steeds daar in het

veld
- Bij geen score na 1,5 minuut, langst spelende ploeg eruit

Coaching: 
- Geweldige beleving in het veld

Partijspel met drie ploegen
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8
6

6
8 9

3
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Organisatie:
- Veld 35 x 40 meter
- 4 tegen 4
- 2 ploegen achter ieder doel
- Blokjes van 4 minuten
- Als de bal uit is of er wordt gescoord, wisselen beide ploegen
- Rust is 2 minuten tussen de blokjes van 4 minuten spelen en je

speelt 4 blokken

Coaching:
- Accent op druk naar voren zetten

Partijspel met vier ploegen

4
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1
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3

10

11

2
9

1

Organisatie:
- 4 speelt 10 in
- Deze kaatst naar 8
- Deze speelt 9 in
- 9 speelt vervolgens naar 11
- Die dribbelt met de bal en sluit aan achter 3
- Aan de andere zijde andersom

Coaching:
(staat niks bij!)

Pass en trap vanuit de posities in de verlengde warming-up (1)

7

6

10
11

9

34

10

9

8
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Organisatie:
- 3 speelt 10 in
- Deze kaatst op 6
- Deze speelt 7 in
- Die kaatst op 10
- Die speelt 9 in
- 9 dribbelt met de bal en sluit aan achter nummer 4
- Aan de andere zijde andersom

Coaching:
(staat niks bij!)

Pass en trap vanuit de posities in de verlengde warming-up (2)

7

6

10
11

9

34

10

9

8

Organisatie:
- 8 tegen 7 
- 8-tal heeft ook nog een keeper
- 8-tal moet scoren op 2 kleine doeltjes
- 7-tal moet scoren op grote goal
- Variatie: een tweede centrale verdediger bij het 7-tal erbij

Coaching:
- Accent op het verplaatsen van het spel van rechts naar links en an-

dersom om zo de 7 en 11 in een 1 tegen 1 situatie te krijgen

Partijspel 8 tegen 7 

9

10

6

10

7

5

3

911

2

6

8

6

34

1

Organisatie:
- 7 tegen 6 in het ene vak
- In het andere vak een diepe spits die bij het 6-tal hoort
- Rode partij speelt op balbezit
- Witte partij probeert de bal te veroveren
- Bij balverovering snel spits in andere vak inspelen en andere spelers

bijsluiten
- Roden kunnen pas scoren nadat ze de bal 10x hebben rondgespeeld

(in een leeg doel)

Coaching:
- Accent op wie gaat bijsluiten
- Bewegen van de spits
- Wie controleert

Omschakeling van verdedigen naar aanvallen

9

10 6

10
7

5

9

11

2

6

8

3

4

1

8

OEFENVORMEN 

10 | DeTrainerCoach



DeTrainerCoach | 11

JEUGDTRAINER

Hans Groothuis, VSV Velsen A1

“Een systeem met 
twee spitsen is 
moeilijk aan te leren”



Het trainersvak bestaat uit veel meer facetten

dan de ‘poppetjes’ op de juiste plek neer -

zetten. Veel trainers hebben een achtergrond

als docent. Louis van Gaal en Co Adriaanse

zijn daar voorbeelden van in de Nederlandse

top. De academie lichamelijke opvoeding of

het CIOS blijken voor veel trainers een

uitstekende basis om succes te hebben in het

trainersvak. Het werken met een groep en

zaken duidelijk uitleggen, is een vak apart.

CIOS
Dat weet ook Hans Groothuis, trainer van VSV

Velsen A1. Begin jaren tachtig besloot hij ook

de kant van het sportonderwijs op te gaan.  Als

voetballer begon hij bij Oranje Nassau uit

Groningen en schopte het als speler uit eindelijk

tot de landelijke zaterdag competitie. “Ik gaf me

op voor de academie lichamelijke opvoeding.

Daar bleek echter een flinke wachtlijst voor

te zijn. Toen ben ik naar het CIOS in

Heerenveen gegaan en heb ik TC1 afgerond.”

In Heerenveen legde Groothuis de basis voor

zijn verdere trainersloopbaan. Hij ziet die

opleiding bij het CIOS als een meerwaarde

voor iedere oefenmeester. “Je doet daar

enorm veel praktijkervaring op qua lesgeven

en je krijgt er te maken met alle facetten van

trainen. In de praktijk ontwikkel je jezelf

verder als trainer, maar daar leg je de basis.

Je hebt een voorsprong op mensen die vanuit

het niets een trainersopleiding gaan volgen.

Het CIOS leidt wat breder op met wat meer

onderdelen, zodat je een betere basis hebt

wanneer je als trainer aan de slag gaat. Als je

drie jaar lang veel praktijkervaring opdoet en

lesgeeft, is dat wel een voordeel.”

Haarlem
Vervolgens ging Groothuis aan de slag als

amateurtrainer in het noorden van Nederland.

“Ik ben aan de slag gegaan bij diverse

clubjes, maar fulltime werk was er eigenlijk

niet te vinden. In 1985 ben ik vervolgens naar

Haarlem verhuisd. Bij de Koninklijke HFC ben

ik fulltime aan de slag gegaan in het

sporttechnisch kader van die club. Dat heb ik

vijf jaar gedaan. Daarna ben ik bij de KNVB in

Amsterdam beland, bij Jeugdplan Nederland.

Uiteindelijk heb ik een hele reeks clubs

getraind alvorens ik bij VSV zaterdag 1 terecht

kwam. Dit jaar heb ik echter besloten om daar

niet mee door te gaan. Het was een hechte

groep, een vriendenteam. Zij wilden samen

verder. Het was een gezellige groep, maar

sportief gezien was het in de vierde klasse

wat minder. Toen kwam de A1 vrij en dat leek

me een leuke uitdaging.”

Leerzame periode
Clubs als Telstar, Rijnsburgse Boys,

Noordwijk, EDO en nog vele anderen volgden.

Bij die verenigingen werkte Groothuis met

jeugd, senioren en ook een half seizoen bij de

vrouwen van Pancratius. Zijn meest leerzame

periode op trainersvlak vindt hij toch zijn tijd

bij Rijnsburgse Boys. “Ja, dat was ontzettend

leerzaam. We werkten met een gemêleerde

trainersstaf. Intern waren er veel discussies

over de speelwijze en dat was leerzaam om
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Hans Groothuis loopt al jaren mee in het trainersvak. Eerst in het noorden
en later in het westen van Nederland. Afgelopen seizoen was hij
eindverantwoordelijk voor het eerste elftal van VSV Velsen en
momenteel heeft hij de A1 onder zijn hoede. “Sommige jongens in die
leeftijdscategorie missen het heilige vuur.”

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Gerrit van Keulen

‘IK MOET HET HEILIGE
VUUR BIJ SPELERS

AANWAKKEREN

JEUGDTRAINER



mee te maken. Twee trainers waren het lang

niet met elkaar eens, maar ze moesten wel

door één deur. De discussies die plaats -

vonden, waren erg interessant. Daar steek je

dan toch veel van op.”

Discussies binnenskamers vindt Groothuis de

normaalste zaak van de wereld. Ook hij heeft

in het verleden genoeg verhitte gesprekken

gehad met de technische staf en zijn spelers.

Geen probleem, vindt hij. “Ik sta open voor

andere meningen en ideeën, maar er kan maar

één iemand de knoop doorhakken. Het is goed

om de dialoog aan te gaan en ik voel me ook

niet te groot om een oplossing van een ander

te gebruiken. Er zijn vaak discussies over wie

er wel en niet spelen. Belangrijk is dat je naast

kwalitatief goede spelers ook met jongens te

maken hebt die daadwerkelijk coachbaar zijn.

Je kunt met elkaar een discussie hebben,

maar dat moet niet blijven doorgaan.

Visie
“De spelersgroep is mijn uitgangspunt”,

reageert Groothuis op de vraag naar een

favoriete speelwijze of favoriete systeem. 

“Is er de mogelijkheid om met drie spitsen te

spelen, dan doe ik dat. Uiteraard miste ik ook

wel eens buitenspelers en dan probeer je

bijvoorbeeld 1:4:4:2 te spelen. Toch blijkt het

veel tijd te kosten om een ploeg een systeem

met twee spitsen eigen te maken. Dat gaat

erg moeizaam. Spelers weten niet wie er in de

vrije ruimte komt of de twee spitsen duiken in

hetzelfde gat. Dat moet je goed afstemmen in

samenwerking met de middenvelders.

Verdedigend is dat systeem niet zo inge -

wikkeld. Het aanvallende gedeelte vereist

echter veel training. Bij Noordwijk heb ik dat

geprobeerd, maar daar zag ik na vier of vijf

weken continu op hameren vanaf.”

Groothuis had destijds niet het gevoel dat hij

het proces langer moest doorzetten om het

systeem er in te slijpen. “Je maakt het

trainbaar door uit te leggen wat er gevraagd

wordt, maar als spelers het inzicht niet

hebben om op het juiste moment de juiste

dingen te doen, dan wordt het lastig. Na die

trainingen ging het niet beter en dan moet je

jezelf afvragen of het zin heeft er zoveel

energie in te stoppen. We zijn toen weer

overgegaan op 1:4:3:3.”

Oefenvormen
Het passen en trappen is tijdens de trainingen

één van Groothuis’ speerpunten. “De pass- en

trapvormen doen we meestal in twee- of

veertallen. Soms met conditionele vormen als

een soort interval. Daarnaast spelen we veel

positiespel, omdat ik het liefst de opbouw van

achteruit verzorgd zie worden. Dan spelen we

vier tegen vier met twee kaatsers of zes tegen

vier waarvan twee spelers neutraal zijn. De

positiespellen zijn bedoeld om op balbezit te

spelen. We spelen ook vaak vier tegen vier

met kaatsers aan de zijkant en dan met grote

doelen. Tot de ene ploeg twee goals heeft

gemaakt en soms spelen we op tijd. Die oefen -

vorm is goed voor de conditie, de scherpte, het

positiespel en het afronden. Alles zit erin.”

Groothuis past zijn trainingen niet grondig aan

na een mindere periode. “Soms neem ik wel

onderdelen uit een wedstrijd mee in de

trainingen, omdat ze minder goed lopen dan ik

wil. Dan krijgen die onderdelen net even wat

meer aandacht. Ik kijk niet direct naar winst of

verlies, maar de dingen die mijn spelers nodig

hebben om beter te worden. Het doel is om de

spelers een stap dichter naar de eerste

selectie te brengen. Niet alle veertien of

vijftien spelers zullen bij het eerste of tweede

elftal terechtkomen.”
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Heilige vuur
Nu het nieuwe seizoen onderweg is, komen

veel trainers erachter dat een deel van de

spelers in de vakantie een conditionele

achterstand heeft opgelopen. Het is iets waar

ook Groothuis na deze zomer mee te kampen

had. “Ik merk dat de zelfdiscipline niet altijd

groot is om ook in de vakantie de conditie op

peil te houden. Na de zomer begint het

conditioneel gezien vaak weer op nul. Ik zeg

wel dat ze moeten blijven sporten, maar ik ben

er natuurlijk niet bij. Je wilt als trainer verder

zijn wanneer een voorbereiding begint, maar

dat dringt niet tot iedereen door. Daar heb ik

mee te maken. Qua instelling is de jeugd

anders dan twintig, dertig jaar terug. Er is

meer afleiding en voetbal is slechts een

bijzaak. Dat was vroeger wel anders. Voetbal

is voor veel spelers leuk voor erbij, maar

sommige jongens in deze leeftijdscategorie

missen het heilige vuur. Dat vuur probeer ik

door mijn enthousiasme wel aan te wakkeren.

Bijvoorbeeld door uitdagende vormen te

bedenken zodat ze wel aan de bak moeten.

Als ze zich verstoppen of niet voluit gaan,

krijgen ze dat ook te horen van medespelers.

Ze corrigeren elkaar.”

Communicatie
Door de jaren heeft merkte Groothuis dat de

onderlinge communicatie zeer essentieel is.

“Uiteraard zijn de voetballende capaciteiten

van een groep belangrijk, maar de neuzen

moeten wel dezelfde kant op staan. Als je

teveel spelers hebt die willen bepalen wat er

gebeurt, heb je ook een probleem. Als trainer

moet je duidelijk zijn hoe je het wil

aanpakken. Pas dan kun je succes behalen.

Dat is lastiger wanneer je intern verdeeld

bent. Als er zaken spelen, dan moet je ze

bespreekbaar maken om iedereen op die

manier weer op één lijn te krijgen. Duidelijk

zeggen hoe je dingen ziet en consequenties

nemen door iemand op de bank te zetten die

niet in die werkwijze mee wil. Je wilt

gezamenlijk tot succes komen.”

“Er is niet een bepaald type speler waar ik

niet mee overweg kan”, vervolgt hij.

“Eigenwijze spelers moet je in hun waarde

laten en ze vertrouwen geven. Worden ze

echt lastig, dan moet je ze soms op hun plek

zetten en heel duidelijk maken wat er van hen

verwacht wordt. Dat doe ik meestal één-op-

één, maar algemenere dingen vertel ik waar

de groep bij is. Ik heb ook wel eens de groep

even met elkaar laten praten over hun ideeën.

Ben ik gewoon even weggelopen. Er kunnen

dan flinke discussies in een groep ontstaan en

aan mij de taak dat later recht te breien.”

Langs de lijn
“Soms kan ik wel wat druk zijn langs de lijn”,

vertelt Groothuis over zijn functioneren tijdens

de negentig minuten. “Er zijn echter ook

momenten waarop ik rustig ben, maar over

het algemeen ben ik nadrukkelijk aanwezig.

Datgene wat je terug wilt zien, moet je soms

duidelijk in het veld overbrengen. Niet de boel

de boel laten, maar de spelers scherp houden

door ze te vertellen wat wel en wat niet te

doen. Los daarvan kun je ook de rust en

andere momenten gebruiken om de spelers

wat duidelijk te maken. Continu schreeuwen

werkt niet, maar niets zeggen en aan de kant

blijven zitten, vind ik ook summier. Of jouw tips

dan worden toegepast in het veld is

afwachten. Wanneer je met vier verdedigers

tegen twee spitsen speelt, zul je wel eens

iemand moeten doorschuiven als ze dat zelf

niet zien.”

Nieuw seizoen
Het nieuwe seizoen is alweer even begonnen

en dus heeft ook Groothuis zijn doelstellingen

bepaald. “Voor de zomer heb ik de groep al bij

elkaar geroepen en uitgelegd wat ik voor

komend seizoen verwacht.  Onze doelstelling

is handhaving in de hoofdklasse. Vorig jaar is

de ploeg er net in gebleven en we zijn een

aantal spelers kwijtgeraakt. Als team zijn we

er dan ook op achteruitgegaan. Alles dat meer

is dan handhaving, is meegenomen. Dat wordt

een heel karwei. Daar probeer ik mijn ploeg

op voor te bereiden. Tot de kerst is het altijd

afwachten welke tegenstanders je tegenkomt.

Ik ga maar van het moeilijkste scenario uit.

Het zal een pittig seizoen worden.”

Geboortedatum: 15 juli 1960 (Groningen)

Getrainde clubs:

2014 - heden  V.S.V. (A1)

2013 - 2014    V.S.V. (zat.1)

2012 - 2013    E.D.O. (zat.1, kampioen 3e

klasse)

2009 - 2012    Kon.HFC 

(technische zaken jeugd)

2008 - 2009   Swift (2e elftal, 

res. hoofdklasse)

2007 - 2008   Pancratius (MA1 en 

Dames 1 kampioen)

2007 - 2007   DCG (A1, 3e divisie)

2002 - 2007   Noordwijk (A1, 3e divisie) 

1998 - 2002   Odin’59 (technische zaken)

1997 - 1998   VEW (3e klasse zaterdag)

1996 - 1997   Rijnsburgse Boys (2e elftal, 

res. hoofdklasse)

1995 - 1996   Bloemendaal (zondag 4e 

klasse)

1993 - 1995   BVO Telstar (landelijke B 

jeugd)

1990 - 1993   KNVB (afdeling 

Amsterdam)

1985 - 1990   Kon. HFC

Naam: Hans Groothuis



Organisatie:
- Rechthoek van 20 x 30 meter
- 4 tegen 4 met 2 kaatsers
- Balbezit spelen
- Kaatsers direct raken of 2x raken

Coaching: 
- Juiste kant inspelen (buitenste been)
- Over de grond spelen
- Maximaal 3 spelers bij de bal- 1 speler blijft weg

4 tegen 4 met 2 kaatsers

Organisatie:
- 30 m breed 40m lang
- Kaatsers direct
- Scoren uit een pass van de kaatsers

Coaching: 
- Balbezit
- Passing 
- Loopacties na het aanspelen van de kaatsers
- Gebruik de rustmomenten voor coaching
- Eerst oefenen daarna wedstrijdvorm

Overig:
- Arbeid-rust verhouding
- Wissel op tijd of na 1 of 2 goals binnen de tijd
- Winnende partij blijft staan
- Bij gelijkspel gaat de partij die het langst staat eruit

4 tegen 4 met 4 kaatsers met 2 grote doelen

Organisatie: 
- 30 m bij 30 m

Coaching:
- Balbezit
- Open draaien en ruimte zoeken

Overig:
- Eerst oefenen en dan wedstrijdvorm
- Kaatsers niet aanvallen, bij het aanspelen bal proberen te veroveren
- Punten scoren: 3e man aanspelen en balbezit houden- 1 van de an-

dere 3 kaatsers aanspelen om opnieuw te scoren
- Niet terug naar dezelfde kaatser 

4 tegen 4 met 4 kaatsers

OEFENVORMEN
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Organisatie:
- Beginnen bij de 2 kleine doelen met de opbouw
- Met buitenspelregel spelen

Coaching:
- Man meer situatie uitspelen 
- Positiespel – vrije man aanspelen 
- Veld groot maken bij balbezit

Overig:
- Na verloop van tijd wisselen bv 10 minuten en 1 speler

van rood naar geel
- Doelpunten op de grote goal tellen 
- Wie maakt in 10 minuten de meeste doelpunten?

7:6 met 1 keeper en 2 kleine doelen

Organisatie:
- 4 pylonen 

Coaching:
- Aanspelen –kaatsen en diagonaal aanspelen 3e speler 
- Aanname in de loop en dribbel
- Aanspelen – aan-en meenemen in de draai en aanspelen 3e speler

idem en 1-2 combinatie
- Achter je bal aan lopen – om en om rechts en dan links

Passvorm

Organisatie:
- Veld van 30 x 40 meter
- 4 tegen 4 met 2 neutrale spelers en 2 keepers
- Neutrale spelers doen mee in de opbouw-direct spel
- 4-tal vrij spel
- Neutrale speler mag voor de aanval pas over de helft worden aan-

gespeeld en de bal maximaal 2x raken voordat hij voorzet
- Neutrale speler mag ook op de aanvalshelft worden aangespeeld

Coaching: 
- Balbezit
- Wisselpass
- Positie kiezen voor het doel/ moment van inkomen/ kruisen
- 2e paal/ 2e paal/ 11 meter/ 16 meter
- Verdedigend duel voor het doel
- Voorzet strak 1e paal
- Coaching keeper wisselwerking met verdedigers
- Verdedigende partij vroeg druk zetten

4 tegen 4 met 2 neutrale spelers

OEFENVORMEN
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VVON

BELANGRIJK VOOR LEDEN

De VVON organiseert de komende maanden weer
studiebijeenkomsten in de diverse districten. Voor
details over data, tijden, studiepunten etc. dient u
onze website www.vvon.nl te raadplegen.

Hieronder een overzicht van de studiebijeenkomsten:

27 oktober 2014 district West 1 Z.A.P. te Breezand

29 oktober 2014 district West 1 KNVB te Zeist

10 november 2014 district Zuid 2 bvo VVV te Venlo

12 november 20104 district Oost bvo Go Ahead Eagles 

te Deventer

12 november 2014 district West 2 H.B.S. te Den Haag

Deelname aan deze bijeenkomsten is alleen mogelijk via inschrijving

op de website van de VVON. Om teleurstellingen te voorkomen, raden

wij u aan zich vroegtijdig in te schrijven aangezien er bij alle bijeen-

komsten een limiet is ten aanzien van het aantal deelnemers dat kan

worden toegelaten. Vol is dus ook echt vol.

VVON-leden kunnen tegen een sterk gereduceerde prijs deelnemen

aan deze bijscholingen. Het is echter wel noodzakelijk dat u als lid be-

schikt over een persoonlijk account waarmee u kunt inloggen op

www.vvon.nl. 

Heeft u nog geen persoonlijk account aangemaakt? Doe dit dat dan zo

snel mogelijk en ga naar www.vvon.nl/leden om uw account aan te

maken.

Uw lidnummer kunt u opvragen door een e-mail met uw adresgege-

vens en geboortedatum te sturen naar info@vvon.nl. 

Ledenprofiel
Wanneer u als VVON lid een persoonlijk account heeft aangemaakt,

beschikt u over een persoonlijke profielpagina die u zelf kunt aanpas-

sen, bijwerken en aanvullen.

Wij willen u vragen uw profiel regelmatig te controleren. Zijn uw

adresgegevens nog juist, klopt uw telefoonnummer en e-mailadres

nog? Heeft u een trainersdiploma behaald of heeft u een nieuwe trai-

nerslicentiepas ontvangen? U kunt het allemaal aanpassen of registe-

ren op uw persoonlijke profielpagina. 

Diploma en Licentie
Diploma en licentie zijn twee verschillende begrippen. De KNVB is de

instantie die de trainersopleidingen organiseert. Na het goed doorlo-

pen van een opleidingstraject geeft de KNVB hiervoor een diploma af.

Na het behalen van een diploma kan men, eveneens bij de KNVB en

tegen betaling, een licentie aanvragen die 5 jaar geldig is (UEFA C t/m

A). Na die 5 jaar kan men een nieuwe licentie aanvragen maar dient

men wel de benodigde 12 studiepunten te kunnen overleggen. Voor

UEFA Pro licentie geldt een geldigheidsduur van 3 jaar en zijn 15 stu-

diepunten nodig om deze te verlengen.

STUDIEBIJEENKOMSTEN NAJAAR 2014
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Arbeidsovereenkomst met
een payroll onderneming

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

JURIDISCH

Deze wijziging zal op 1 juli 2015 van kracht

worden. Voorheen had de ketenregeling

betrekking op (de overschrijding van) een

periode van 36 maanden of op meer dan drie

achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten

voor bepaalde tijd. Als de duur van de

periode of het aantal herhalingen groter was,

dan was de eerstvolgende arbeids -

overeenkomst voor bepaalde tijd van

rechtswege een arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd geworden. Daarbij gold dan

tevens dat de onderbrekingen niet langer

mochten zijn dan drie maanden.

24 maanden
In de nieuwe ketenregeling is de duur van de

periode beperkt tot maximaal 24 maanden. De

intervallen tussen de achtereenvolgende

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

zijn verruimd naar zes maanden. Kortom, pas

bij een interval van zes maanden plus een

In een eerdere bijdrage van de TrainerCoach is stilgestaan bij de gevolgen van het inwerking
treden van de nieuwe wet Wet werk en zekerheid (WWZ). Daarbij was onder meer opgemerkt dat
in de WWZ een gewijzigde ketenregeling (d.w.z. de wettelijke bepaling waarbij een beperking
wordt gesteld aan een aantal achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) van
toepassing zal zijn. 

Tekst: R. Beele | Beeld: Shutterstock
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dag zal er een nieuwe arbeidsovereenkomst

voor bepaalde tijd ontstaan. Gelet op de voor

de amateur voetbaltrainers/coaches ge bruike -

lijke praktijk, zullen arbeids   overeen komsten

die elkaar na het inwerking treden van de

Wwz zullen opvolgen met een interval van

meer dan zes maanden, vrijwel niet voor -

komen.

Echter, evenals bij de bestaande wettelijke

regeling blijft het ook onder de nieuwe

wettelijke regeling mogelijk om bij cao af te

wijken van de ketenregeling. Zoals gezegd, is

dat voor de amateur voetbaltrainers/coaches

niet mogelijk, omdat er voor hen geen cao

geldt. Het is echter bekend dat een aantal

van hen werkzaam is bij een BVO. Daarnaast

is mij onlangs opnieuw gebleken dat voetbal -

werkgevers menen dat zij de formaliteiten die

behoren bij het werkgeverschap overdragen

aan daartoe gespecialiseerde bedrijven.

Deze bedrijven zijn echter geen uitzend -

organisaties. 

Cao
Niettemin blijken deze formele werkgevers

partij te zijn bij een collectieve

arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld de cao

voor sportverenigingen. Deze cao biedt wel

de mogelijkheid van een onbeperkt aantal

elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten

voor bepaalde tijd. In alle mij bekende

gevallen is namens de betreffende

trainer/coach opgemerkt dat er sprake is van

een arbeidsovereenkomst met de materiële

werkgever (de voetbalvereniging) en niet met

de formele werkgever (de payroll

onderneming). In het verlengde daarvan is

ook altijd opgemerkt dat de hiervoor

genoemde cao niet op de arbeids -

overeenkomst van toepassing is. 

Dat de invloed van het Europese recht steeds

belangrijker wordt, blijkt ook uit het ontstaan

van ketenregeling. Het thans nog bestaande

artikel 7:668a BW is op 1 januari 1999

ingevoerd bij het inwerking treden van de

Wet flexibiliteit en zekerheid. Deze wet

beoogde meer ruimte te bieden aan het

sluiten van opeenvolgende arbeids -

overeenkomsten voor bepaalde tijd en

tegelijkertijd eventueel langdurige

werkonzekerheid bij werknemers te

voorkomen. Dat laatste werd bereikt door het

beperken van de duur en de frequentie van

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Aan de invoering van de Wet flexibiliteit en

zekerheid was in Europees verband

veelvuldig overleg voorafgegaan. Tussen

belangrijke Europese partners was een

raamovereenkomst gesloten die ertoe moest

leiden dat misbruik als gevolg van het gebruik

van opeenvolgende arbeidsovereen komsten

voor bepaalde tijd zou worden voorkomen.

De richtlijn 1999/70/EG van de Raad van de

Europese Unie van 28 juni 1999 (PbEG

L175/47) is een uitwerking van die

raamovereenkomst. 

Geschil
Bij een eventueel geschil over het toepassen

van een cao waarin de mogelijkheid wordt

gegeven om een onbeperkt aantal

opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor

bepaalde tijd te sluiten, zal de rechter die

over het geschil moet oordelen, zoveel

mogelijk naar de inhoud en de bedoeling van

de richtlijn moeten kijken (een

richtlijnconforme uitleg geven). Één van de

elementen daarbij is dat de werkonzekerheid

van werknemers zoveel mogelijk moet

worden beperkt. Het voorgaande betekent

dat ook de mogelijkheid om bij cao af te

wijken van de wettelijke ketenregeling er niet

toe mag leiden dat er in het geheel geen

beperking meer bestaat bij het sluiten van

achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten

voor bepaalde tijd. 

Payroll onderneming
Recent verleende ik rechtsbijstand in een

zaak waarbij een trainer/coach na twee jaar

in dienst te zijn geweest van een

voetbalvereniging, een arbeidsovereenkomst

sloot (moest sluiten) met een hiervoor

genoemde payroll onderneming. 

Op de arbeidsovereenkomst met de payroll

onderneming was de eerder genoemde cao

voor sportverenigingen van toepassing. 

De werkzaamheden van de trainer/coach

bleven onverminderd in stand en hadden

betrekking op dezelfde voetbalvereniging

waarmee hij gedurende twee jaar een

arbeidsovereenkomst had.

Na drie achtereenvolgende arbeids -

overeenkomsten voor bepaalde tijd met de

payroll onderneming bleek de voetbal -

vereniging niet langer prijs te stellen op 

de aanwezigheid van de trainer/coach. 

De vereniging dacht te kunnen volstaan met

een eenvoudige brief aan de payroll

onderneming waarin werd aangegeven dat

niet langer gebruik zal worden gemaakt van

de diensten van de trainer/coach. De payroll

onder neming heeft de trainer/coach daarop

schriftelijk gemeld dat de arbeidsovereen -

komst met de payroll onderneming aan het

einde van dat seizoen zou eindigen.

Rechtsbescherming omzeilen
Deze wijze van handelen leek te zijn afgeleid

van hetgeen gebruikelijk is bij een uitzend -

overeenkomst. Ook was in de be treffende

cao een bepaling opgenomen dat deze wijze

van beëindiging van de arbeidsovereenkomst

voldoende was. Uit de werkwijze van de

vereniging blijkt dat op een eenvoudige

manier getracht is om de rechtsbescherming

die de trainer/coach als werknemer toekomt,

te omzeilen. Ik heb het bestuur van de

vereniging het voorgaande voorgelegd.

Vervolgens ontstond een om vangrijke

correspondentie over het gebruik van de

payroll onderneming als (formele) werkgever.

Mede aan de hand van juris prudentie kon

echter worden duidelijk gemaakt dat de

arbeidsovereenkomst niet met de payroll

onderneming was gesloten, maar met de

voetbalvereniging.

Uiteindelijk is de vereniging schoorvoetend

akkoord gegaan met een financiële regeling

ten gunste van de trainer/coach. 
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STEFAN POSTMA, KEEPERSTRAINER FC UTRECHT

“Speltype van 
de ploeg is leidend 
voor de trainingen”

Hij maakte kennis met het betaalde voetbal bij FC Utrecht, maar

werd volgens eigen zeggen echt een man bij Aston Villa in Enge-

land. Na omzwervingen in binnen- en buitenland nam hij als ac-

tief keeper afscheid bij AGOVV. Inmiddels is Stefan Postma bezig

aan zijn tweede seizoen als keeperstrainer bij FC Utrecht. “Ik let

met mijn trainingen altijd op wat de hoofdtrainer wil gaan doen.”

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Gerrit van Keulen



Hij is pas 38 jaar, had volgens eigen zeggen nog wel een paar jaar in

Engeland kunnen keepen (‘Daar gaan ze wat langer door’), maar door

omstandigheden is Stefan Postma al ruim drie jaar doelman-af.

Postma is bezig aan zijn derde jaar als keeperstrainer bij FC Utrecht,

de club waar het professioneel gezien allemaal voor hem begon. “Na

mijn actieve loopbaan ben ik een commerciële functie bij AGOVV

gaan bekleden. Ook verzorgde ik twee ochtenden per week de

keeperstraining. Ik wilde als amateur nog wel even doorgaan bij

Breukelen, maar de overschrijving kwam niet rond. Toen ben ik daar

als assistent- en keeperstrainer aan de slag gegaan. Omdat ik ook bij

AGOVV werkte, werd ik toegelaten voor de Keepers Pro Cursus.

Uiteindelijk wist ik dat ik stappen wilde maken in het trainersvak.”

“Tijdens mijn actieve loopbaan hielp ik al jeugdspelers”, vervolgt hij.

“Helemaal in Engeland. Daar trainden we met het eerste en tweede

elftal en de jeugdkeepers. Dan praat je veel met die jonge gasten, was

ik veel met ze bezig. Toen wilde ik al mijn trainersdiploma’s halen.”

FC Utrecht
Afgelopen seizoen maakte Postma de overstap naar FC Utrecht 1.

Daar volgde hij Marcel Mul op, die nu teammanager van de ploeg van

Robby Alflen is. “Het is fantastisch om spelers te trainen bij de club

waar je als klein jochie van veertien jaar al binnenkwam. Bij FC

Utrecht kijk ik vooral wat de hoofdtrainer gaat doen. Wat wil hij

bereiken met de ploeg? Daar pas ik mijn training op aan. De keepers

moeten voorbereid zijn als de groep het positiespel gaat doen.

Daarvoor doen we veel pass- en trapvormen, zodat ik een keeper

tijdens het positiespel puur tactisch hoef te coachen. Voorafgaand

aan de groepstrainingen trainen we op techniek. Aan de hand van

wedstrijdbeelden bespreken we ook situaties. Dat is hier geweldig

geregeld.”

Techniek
Postma is er niet meer om de keepers een bepaalde techniek bij te

brengen. Hij wil het beste uit de keepers halen en hen in de filosofie

van de club laten spelen. “In de leeftijdsgroepen waar ik mee train,

zijn ze technisch zo vaardig. Ze hebben zichzelf door de jaren heen

een bepaalde techniek aangeleerd. Ik kijk wat een keeper bij FC

Utrecht nodig heeft. En daarnaast kijk ik hoe ik de techniek van de

twee keepers van het eerste elftal, Robbin Ruiter en Jeroen

Verhoeven, in kan passen zodat ze de rest optimaal ondersteunen. Als

team willen we graag hoog druk geven, dus spelen we met veel

ruimte achter de laatste linie. Dat betekent automatisch dat de keeper

ook buiten de ‘zestien’ moet kijken. Daarom trainen we ook veel op

het bespelen van de diepte. Waar sta je positioneel en welke ruimte

ligt er achter de verdediging?”

Het spel van FC Utrecht is bedoeld om het publiek te vermaken, maar

brengt achterin risico’s met zich mee. De kans dat de doelman één-op-

één met een spits komt te staan, is dan ook aanwezig. “Ook daar

trainen we veel op”, bevestigt Postma. “Wanneer moet je kort zitten en

wanneer niet? Houd je ruimte zodat de aanvaller een keuze moet

maken? Ook dat ondersteunen we weer met beelden. Tijdens de

wedstrijd heb ik een videoscherm waarop ik bepaalde momenten kan

aanklikken die ik later terug wil zien. Deze worden meteen gecodeerd in

de categorieën opbouw, reddingen en eigen positiespel. Daarnaast is

de restverdediging belangrijk voor ons. Hoe staat de organisatie? De

keeper heeft daar een belangrijke taak in. De spelers krijgen hier na

elke wedstrijd ongeveer een kwartier lang beelden van zichzelf te zien.

Zaken die opvallen, proberen we terug te koppelen in de training.”

Om die reden is de communicatie met de hoofdtrainer erg belangrijk.

“Om half negen ’s ochtends komen we bij elkaar om de trainingen voor

te bereiden. Dan kijken we welke accenten we die trainingen gaan

leggen. Ik krijg de vrijheid om aan te geven welke zaken ik belangrijk

vind en dus in de trainingen voor moeten komen. Bijvoorbeeld als het

gaat om het geven van voorzetten. Tegenwoordig zie je weinig hoge

voorzetten. Vaak worden ze hard en laag er tussenin gegeven. Dan

heeft het geen zin om op hoge ballen te trainen. Daarnaast heb je ook te

maken met de manier van spelen van de tegenstander. Spelen ze met

een grote, sterke spits of met beweeglijke jongens voorin? We doen

alles om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de tegenstander.”

Basiskwaliteiten
“Een keeper moet positioneel gevoel hebben waar hij ten opzichte

van de goal staat”, antwoordt Postma wanneer hem gevraagd wordt

naar de basiskwaliteiten die een keeper moet bezitten. “Sta je daar

goed, dan is het doel al zoveel kleiner. Dan krijg je vaak een bal tegen

je aangeschoten of heb je nog een kans als een aanvaller dichtbij is.

Waar ik een hekel aan heb, is wanneer een keeper positioneel goed

staat, maar vervolgens gokt. Dan passeren ze hem bijna door het

midden. Daar heb ik moeite mee.”
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Voor keepers in Nederland valt er volgens de voormalig doelman nog

wel wat te winnen. “Vaak puur op fysiek vlak. Ik ben groot geworden

in Engeland, daar moet je er echt staan. Als er een voorzet komt, moet

hij voor jou zijn. In Duitsland keepen ze echter veel meer op de lijn en

komen ze niet bij voorzetten. Zo heeft elk land zijn eigen stijl. Kijk je

diep in mijn hart, dan ben ik meer van de Van Breukelens en

Schmeichels van deze wereld. Maar dat ben ik. Iedereen heeft zijn

eigen techniek.”

Discussies
Als keeperstrainer ontkom je niet aan discussies met één van jouw

keepers wanneer je zo intensief met elkaar samenwerkt. Postma

maakt het zelf ook genoeg mee. “Met Jeroen Verhoeven heb ik dat

over het positiespel. Hij ziet dingen soms anders. Ik vind dat hij het

veld groter moet maken, terwijl hij het veld klein maakt. Ik hoef hem

als keeper niet te veranderen. Hij is 34 en is al vijftien jaar actief in het

betaalde voetbal. Zo iemand moet je bepaalde opties geven hoe hij

zijn kwaliteiten het beste kan gebruiken. Zijn aannames zijn soms wat

minder, maar hij kan fantastisch in één keer een bal blind op een

medespeler spelen. Daar moeten we gebruik van maken. En de

verdediger moet weten waar hij Jeroen in moet spelen. Robbin Ruiter

heeft een goede aanname en kan daarmee snel het spel verleggen.

Hij heeft zoveel zelfvertrouwen dat hij maar honderd procent blijft

gaan. Aan mij de taak er soms de rem op te zetten.”

Waar Postma de ene keer vol gas geeft op de training, daar wordt de

andere keer wat anders gevraagd. Het keepersvak bestaat voor een

groot deel ook uit het mentaal sterk zijn. “Soms is er een training

waarbij we alleen op een bal zitten. Dan praten we als er wat aan de

hand is. Bijvoorbeeld als iemand in een mindere periode zit. Door mijn

ervaring kan ik makkelijk met een keeper praten en vertellen hoe ik

met bepaalde situaties zou omgaan. Maar één ding maak ik ze altijd

duidelijk, en dat is dat ze niet voor niets in FC Utrecht 1 spelen. Dan

heb je gewoon kwaliteiten en van daaruit moeten ze stappen maken.”

Keepersvak
Het keepersvak is de laatste jaren veranderd. “Ik weet nog dat ik de

bal bij een terugspeelbal mocht oppakken toen ik net begon”, kijkt

Postma terug naar halverwege de jaren negentig. “Toen dat niet meer

mocht had ik daar veel problemen mee. Ook met die zes seconden-

regel. Vroeger trainde je ook puur op techniek, maar ik vind dat je in

de warming-up die techniekbasis al kunt trainen. Bijvoorbeeld

duidelijk maken hoe een keeper moet reageren bij een laag

aangesneden voorzet. Vervolgens trainen we dat in de groep. Ik kan

‘DE TECHNIEK VAN
KEEPERS VERANDER IK

NIET MEER’
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wel een voorzet geven, maar dat is toch net wat anders dan wanneer

Edouard Duplan dat doet. Je hebt die jongens nodig. Ik sta dan achter

de goal en ga met aanwijzingen de diepte in met een keeper.”

“Een band die ik met een keeper heb, is natuurlijk anders dan een

hoofdtrainer met zijn spelers”, vervolgt Postma. “We hebben dagelijks

heel close contact en je staat altijd in elkaars gezichtsveld. Ik

bespreek alles met ze. We zijn hier echter wel om ons werk te doen.

Dingen die thuis gebeuren, kunnen invloed hebben op iemands spel.

Soms moet het er even uit, maar we zijn geen sociale instelling. We

zijn hier om hard te werken en de keepers beter te maken. Een keeper

heeft echter ook aandacht van zijn hoofdtrainer nodig. Vaak maakt het

meer indruk als hij wat zegt.” 

Dialoog
“Ik houd van de dialoog met spelers”, licht de keeperstrainer zijn

werkwijze toe. “Ik wil keepers zaken aanreiken waarvan ik denk dat

ze goed voor hen zijn. Wil een keeper het op zijn eigen manier, dan

vind ik dat nog beter. Dan ondersteun ik hem daarin. Een keeper is

een individu met zijn eigen techniek waar hij vertrouwd mee is. Zelf

was ik groot, sterk en agressief op de bal. Ik bleef vaak staan zodat ze

tegen me aanschoten. Bij Jong FC Utrecht hebben we twee snelle

keepers, maar zij zijn minder agressief op de bal. Als dat niet in hun

aard ligt, is dat moeilijk te veranderen. Ze worden daar nooit echt

goed in. Belangrijk is dat je als trainer het maximale uit de bestaande

kwaliteiten van de speler haalt.”

Toekomst
Momenteel zit Postma op zijn plek bij FC Utrecht. Toch zit hij vol met

ambities. “Uiteindelijk wil iedereen het hoogst haalbare. Het zou

fantastisch zijn als ik ooit keeperstrainer van Oranje kan worden. Dat

soort doelen moet je wel blijven houden. Ik zit echter in het begin van

mijn trainersloopbaan en heb nog wel een jaartje of vijftien, twintig

voor me in dit vak. Ik zou ook graag in Engeland willen werken of

elders in het buitenland. Ik ben wel een avontuurlijk type. Maar als ik

hier nog tien tot vijftien jaar mag werken, hoor je mij niet klagen. Ik

woon in de stad, kan op mijn fiets naar de club, dus dat is heerlijk. Het

is ook een grote club waar ik de vrijheid krijg om mezelf te

ontwikkelen. In de korte nabijheid zie ik mijn situatie niet veranderen.”

Naam: Stefan Postma
Geboortedatum: 6 oktober 1976

Geboorteplaats: Utrecht

Als keeper:

2009-2011: AGOVV Apeldoorn

2008/2009: Ermis Aradippou (Cyprus)

2008/2009: De Graafschap

2006-2008: ADO Den Haag

2005/2006: Wolverhampton Wanderers

2002-2005: Aston Villa

2000-2002: De Graafschap

1995-2000: FC Utrecht

Als trainer:

2013-heden: FC Utrecht

2012-2014: FC Breukelen

2011-2013: AGOVV Apeldoorn

‘EEN KEEPER HEEFT OOK
AANDACHT VAN DE

HOOFDTRAINER NODIG’

‘SOMS ZITTEN WE OOK EEN 
TRAINING LANG OP EEN BAL’
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Organisatie:
- Positiespel-vorm om van ene naar andere doel te komen d.m.v. positiespel
- Beide keepers horen bij de bal bezittende partij
- Scoren door van ene naar andere keeper te komen. Tweede keeper moet direct kaat-

sen met veldspeler die direct moet scoren.
- Ziet doelman geen kans om te scoren, mag hij aannemen en inspelen, zodat het team

via andere keeper probeert te scoren.
- De keepers mogen niet aangevallen worden staan in een eigen vak en mogen daarin

niet aangevallen worden (kan eventueel weggehaald worden). Keepers mogen 1 of 2x
raken, bal moet rollen.

Coaching: 
- Snel handelen, aannames
- Kijken waar ruimtes liggen
- In schuine lijnen vragen, hierdoor komen er passlijnen open te liggen
- Over de bal heen kijken
- Juiste been inspelen
- Bal voorlangs (in de ruimte) vragen d.m.v. woord en gebaar

Verbindspel

Organisatie:
- 4 tegen 4 (3 tegen 3 + keepers) 
- Door het lange smalle veld moeten de keepers veel 

meedoen in de opbouw

Coaching: 
- Ruimtes zoeken 
- Lokken van de tegenstander 
- De keepers gebruiken in de opbouw als extra man 
- Verdedigende team moet druk zetten 
- Ruimte in de rug van de tegenstander bespelen 
- Keeper moet de ruimte achter zijn verdediging bespelen 
- Daarbij de keuze: uitkomen of blijven staan

Partijspel op lang en smal veld, met buitenspel 

Organisatie:
- Schot in de korte hoek door de speler/trainer vanaf de zestienmeter
- De keeper verwerkt dit schot
- Direct daarna een lage voorzet bij de eerste paal

Coaching: 
- Goed insnijden van de lage voorzet
- Positie kiezen
- Uitgangshouding
- Instappas schuin naar vore om de lage voorzet te kunnen onder-

scheppen dieptepass

---

OEFENVORMEN
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Organisatie:
- Speler dribbelt een stukje in (1) en geeft een pass over de grond (2)
- De speler neemt aan, dribbelt richting doel (3) en schiet (4)
- De volgende speler speelt een bal strak in (5) en ontvangt hem uit de

kaats terug (6)
- Hij opent door de lucht op de buitenspeler (7)
- Die zoekt de achterlijn (8) en geeft voor (9)
- De twee spelers die inlopen proberen af te ronden

Coaching: 
- Positie kiezen op de aanname van de buitenspeler
- Speler naar achterlijn, dan keeper wat meer naar tweede paal
- Neemt de buitenspeler de bal naar binnen, dan moet de keeper de

keuze maken om het schot te keren
- Positie: half ingedraaid staan, zien wat er voor de goal gebeurt
- De voorzet aanvallen, zodat je de bal vooruit pakt 
- Toon lef, zet eerste stap waar je bal verwacht. Niet te gretig instappen
- Laatste pas groot, goeie inzet met de andere knie

Voorzet (1)

3

2

51
6

7
8

9

4

Organisatie:
- Zelfde als vorige oefening t/m de voorzet (9)
- De twee aanvallers hebben vijf seconden om te scoren 

(met buitenspel)
- De verdediger en de keeper mogen bij balverovering scoren 

op de twee kleine doeltjes

Coaching: 
- Samenspel tussen keeper en verdediger komt er nu bij, hierdoor aan-

passen van de positie ten opzichte van de bal en de verdediger 
- Coachen van de keeper naar de verdediger bijvoorbeeld eerste paal

kan de keeper meer naar de tweede paal gaan. Is de aanname van
de buitenspeler te veel naar binnen komt de keeper meer eerste paal
verdediger dan naar de afhakende man zestienmeter of tweede paal
coachen 

- Ballen kunnen nu ook laag ingesneden worden maakt de keuzes com-
plexer voor de keeper en het coachen van de verdediger belangrijker

Voorzet (2)

8

9

Organisatie:
- Zelfde als oefening 3 t/m de crosspass (7)
- De buitenspeler dribbelt met de bal naar binnen
- De 3 aanvallers hebben 20 seconden om te scoren
- De buitenspeler mag zelf ook scoren
- De buitenspelregel is van kracht
- Als de verdedigers of de keeper de bal verovert mogen zij scoren in

de kleine doeltjes

Coaching: 
- Wedstrijd echte situatie, hier komt alles samen 
- Welke keuze maak je en waarom?
- Het herkennen van de wedstrijd echte situaties
- Verdedigers coachen

Voorzet (3)

OEFENVORMEN
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VOETBALSCHOOL

RIk zit regelmatig met de nodige verbazing te kijken,
als er weer eens reclame wordt gemaakt om naar
een voetbalschool te gaan. Die ‘scholen’ schieten

nog steeds als paddenstoelen uit de grond. Blijkbaar is
daar een voedingsbodem voor. 

Kinderen die gewoon lid zijn van een voetbalclub gaan
daarnaast ook nog eens naar een voetbalschool.
‘Google’ maar eens in het rond en er is een enorm aan-
bod aan dit soort ondernemingen te vinden. 

Ik kan niet anders concluderen dat dit een aanklacht is
tegen het werk dat ‘gewone’ voetbalclubs week in week
uit doen. Wat is de drijfveer van een spelertje of ouder
om naast de eigen voetbalclub ook nog eens te investe-
ren in een voetbalschool? Als ik in de gaten krijg dat de
jeugdopleiding van een club waar mijn kind op zit niet
voldoet, of hij of zij vindt het niet meer leuk, dan ga ik op
zoek naar club waar dat wel het geval is. Ik betaal im-
mers contributie en heb bij een club ook nog de garantie dat daar wekelijks wedstrijden kunnen
worden gespeeld. Want dat is waar een speler voor traint. Dus, wat is daarnaast dan de toegevoegde
waarde van een voetbalschool? Ik kan me niet voorstellen dat binnen een dergelijke school beter ge-
leerd wordt hoe tegen een bal moet worden getrapt. 
Ga ik een brug te ver door te stellen dat ouders geld uit zak wordt geklopt dat ze beter in  hun por-
temonnee kunnen houden?  Of is het een rechtstreekse aanklacht tegen de kwaliteit van voetbal-
opleiding van de voetbalclubs? Ik denk beide. 

De zuigkracht van een carrière als voetbalprof is voor veel ouders en ook kinderen groot. Een spe-
lertje met een beetje aanleg wordt vaak groter gemaakt dan de werkelijkheid is. Als daar dan ook
nog eens een keer een wervende reclame voor een voetbalschool overheen komt, worden de lucht-
kastelen soms heel groot. 

Al heel vroeg worden spelers op zeer jonge leeftijd gescout voor een voetbalacademie van een be-
taald voetbalorganisatie. Die spelers gaan niet naar een voetbalschool. Juist de spelers daar onder
gaan er naar toe.  

Een voetbalschool is gewoon commercie van de bovenste plank. Een mooi shirtje en prima mate-
rialen en het is al heel wat. Inhoudelijk is het vaak niet beter dan wat er bij de clubs wordt gedaan.
Een voetbalschool is een illusie. 

De clubs echter moeten zich beter wapenen en de kwaliteit van hun trainingen bewaken. Dat is
lastig, omdat vakmensen niet altijd in grote voorraad aan de poorten rammelen. Echter, voetbal-
clubs moeten zich ook realiseren dat in de huidige tijd, ze ook voor hun bestaansrecht moeten vech-
ten. Met de komst van de kunstgrasvelden kan er 52 weken per jaar gebruik worden gemaakt van
de velden. Dat vergt wel degelijk een andere filosofie. 
Het fenomeen voetbalscholen kan beter in de opleidingsfilosofie van een club worden ingepast. Is
ook nog eens een keer goedkoper. 

Hans Bijvank 
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