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Van de voorzitter
Wanneer ik in de afgelopen jaren in het buitenland was bij internatio-

nale congressen, dan kwam de naam van de op 3 maart 2005 overle-

den Rinus Michels vaak voorbij. Buitenlandse collega’s spraken steeds

met veel respect en waardering over onze ‘Generaal’. Op 24 maart 2016

verloor Nederland en de rest van de wereld opnieuw een groot feno-

meen. Het overlijden van Johan Cruijff, onze ‘nummer 14’, was wereld-

wijd in de media dagenlang één van de meest besproken

gebeurtenissen. In Barcelona zorgde het overlijden van hun ‘El Salva-

dor’ voor zeer groot verdriet. Maar ook in Nederland werd uitgebreid

stilgestaan bij het overlijden van één van de beste voetballers ter we-

reld. Ik verwacht dat Cruijff altijd zal voortleven in ons voetbal. Zeker

zijn unieke taalgebruik - het Cruijffiaans - zal ongetwijfeld nog vaak te

horen of te lezen zijn. Eén van zijn laatste uitspraken was rondom het

EK 2008. "Als ik de hele tuin moet verdedigen ben ik de slechtste, als ik

dit stukje moet verdedigen ben ik de beste. Alles heeft te maken met

meters, meer niet." Hoewel Johan Cruijff voor lang niet iedereen goed

te volgen en te begrijpen was, zullen wij hem zeer gaan missen.

In de afgelopen maanden zijn verspreid door het land weer een groot

aantal bijscholingen georganiseerd. Veel dank gaat daarbij uit naar de

inzet van onze VVON-collega’s in de districten, maar ook naar de clubs

en de trainers met hun staf die hun medewerking hebben verleend. Ook

waren er goed bezochte en georganiseerde congressen i.s.m. NLcoach

en de World Football Academy. Op vrijdag 6 mei 2016 volgt dan nog voor

de 14e keer het Nederlands Trainerscongres, dat net als afgelopen jaar

zal plaatsvinden in het stadion van PEC Zwolle. Tijdens het congres zul-

len ook nu weer de Rinus Michels Awards worden uitgereikt. Wie wordt

de opvolger van Adrie Poldervaart als beste amateurtrainer en wie volgt

Phillip Cocu op als beste trainer uit het betaald voetbal? Voor alle infor-

matie over het komende congres en om u nog eventueel op te geven (in-

dien er nog plaatsen beschikbaar zijn) gaat u naar onze website.

Gedurende het afgelopen seizoen zijn we, steeds in overleg met de

KNVB, bezig geweest met het onderwerp onbevoegd trainen. Als

VVON hebben wij hierin vooral een signalerende en adviserende rol.

Dit alles uiteraard gebaseerd op de bestaande KNVB regelementen.

Met name waar het gaat om ‘stromanconstructies’ is het de vraag of

de KNVB voldoende mankracht kan vrijmaken om op locatie controles

uit te kunnen voeren. Op korte termijn willen wij daarom met de KNVB

aan tafel om te kijken hoe deze controlerende rol op termijn moet en

kan worden ingevuld. Alleen de VVON dit uitvoerende, controlerende

werk te laten uitvoeren is geen optie. Wanneer er dan nu ook al een

vereniging is die meent de VVON c.q. haar bestuurders te moeten be-

dreigen, dan is de grens van het toelaatbare wat de VVON betreft wel

bereikt. Wat de bedreiging betreft heeft de KNVB toegezegd adequate

maatregelen te treffen richting betreffende vereniging. Als VVON

wachten wij af wat de KNVB hierin gaat ondernemen. Daarna hopen

we dus zo snel mogelijk in gesprek te gaan over hoe verder.

Eén concreet resultaat kunnen wij wel alvast melden. De KNVB gaat,

mede op verzoek van de VVON, één persoon/instantie belasten met het

afhandelen van dispensatieverzoeken van verenigingen. Hiermee moet

worden voorkomen dat voor een identiek verzoek een vereniging in bij-

voorbeeld district Noord wel dispensatie krijgt en in district West 1

niet. Ook de VVON gaat één persoon belasten met de afhandeling (ad-

visering) van dispensatieverzoeken. 

Ik zie u graag op 6 mei a.s. bij het 14e Nederlands Trainerscongres in

Zwolle

Arnold Westen
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Ron de Roode, VV Meerburg

Druk zetten:
durf & timing



HOOFDTRAINER

DeTrainerCoach | 5

Ron de Roode heeft een rijk verleden als be-

taald voetballer. Hij vierde als spits zijn hoogtij-

dagen bij het toenmalige FC Den Haag. Een

kampioenschap, een bekerfinale en Europees

voetbal. De Roode heeft het allemaal meege-

maakt. Eén ding wist hij zeker: hij wilde ook na

zijn spelersloopbaan actief blijven in de voet-

ballerij. En zo geschiedde. Inmiddels is de 51-

jarige Leidenaar alweer wat jaartjes actief in

het amateurvoetbal. Begin vorig seizoen werd

hij verantwoordelijk voor het eerste elftal van

VV Meerburg, actief in de zondag derde klasse.

Nu, bijna twee seizoenen later, staat de ploeg

op de rand van promotie naar de tweede

klasse. 

Begin
“Toen ik betaald voetbal speelde, hadden we

ook vrije dagen. Ik ben bij Roodenburg begon-

nen en trainde daar een aantal uren per week

de jongste jeugd. Dat beviel me zo goed dat ik

mijn diploma’s ben gaan halen”, vertelt De

Roode over zijn eerste stappen als trainer. “Het

voetbal zit nu eenmaal in mijn hart en moest als

speler vroegtijdig stoppen, omdat ik geen club

kon vinden. Toen ben ik mijn trainersdiploma’s

gaan halen om in het voetbal actief te blijven.

Het trainerschap leek me leuk en terwijl ik op

de cursus zat, werd ik gebeld door LFC uit Lei-

den om daar hoofdtrainer te worden.”

Het was voor de Leidenaar een hele overgang,

die van speler naar trainer. “Het was zeker

wennen, want in het begin als trainer wilde ik

precies laten zien hoe alles moest. Als ik nu kijk

hoe ik training geef, dan sta ik meer buiten het

veld en geef ik aanwijzingen. Als voetballer

moet je het zelf doen, maar als trainer geef je

een paar adviezen mee en is het aan de ploeg

deze uit te voeren.”

De Roode heeft zich de afgelopen jaren als

trainer ontwikkeld, zo vindt hij zelf ook. “Ik lees

vakbladen en heb natuurlijk een aantal trainers

meegemaakt waar je altijd wat van meeneemt.

Iedereen had zijn eigen manier en dat heeft mij

ook geholpen om mezelf als trainer te vormen.

Ik ben een trainer die zijn spelers graag attrac-

tief laat voetballen. Ik geef wat opdrachten

mee, maar het is ook aan mijn ploeg om zelf

met oplossingen te komen. In balbezit wil ik dat

ze zelf keuzes maken. Daar laat ik ze vrij in en

ben geen trainer die zegt: ‘zo en zo moet het’.

Er is altijd wel een aantal jongens waar ik als

trainer meer mee praat dan met anderen. Hoe

ze een loopactie moeten maken of moeten

gaan staan. Daarnaast ben ik zelf aanvaller ge-

weest en komen ook aanvallers wel eens naar

me toe hoe ze dingen het beste kunnen doen.

Met mijn ervaring kan ik dat goed overbrengen.

Het heeft voor mij een meerwaarde dat ik op

hoog niveau gespeeld heb. Het betekent niet

dat ik alles van trainen weet, maar ik heb een

zestal trainers gehad waar ik veel informatie

van bewaard heb.”

En De Roode kan terugkijken op een fraai lijstje

van oud-trainers waar hij onder gewerkt heeft.

Namen als Rob Baan, Co Adriaanse en Simon

Kistemaker staan onder andere op die lijst.

Maar van wie heeft hij het meest geleerd? “Die

vraag krijg ik vaak, maar dat vind ik lastig om

aan te geven. De ene trainer is keihard, de

ander wat losser en weer een ander is meer op

het voetbal gericht. Ik heb van iedereen wat

opgestoken en daarnaast kijk ik wat mijn groep

nodig heeft. Als een ploeg wat speels is, dan

moet je zorgen dat je als trainer wat meer

boven de groep gaat staan. Maar verder doe ik

mijn karakter geen geweld aan en blijf ik als

persoon wie ik ben. Ik geef de groep mee dat in

de klasse waarin wij spelen het in beginsel

draait om keihard werken voor elkaar. Daarna

komt het voetballende gedeelte. We moeten in

deze fase van de competitie iedere wedstrijd

winnen en dan moet je met volledige inzet star-

ten. Dat gaat tot nu toe erg goed.”

Druk zetten
Eén van de belangrijkste onderdelen in de

voetbalfilosofie van Ron de Roode is het druk

zetten. In de afgelopen twee seizoen heeft de

trainer-coach van VV Meerburg daar de na-

druk op gelegd. Zo snel mogelijk de opbouw

van de tegenstander verstoren, de bal verove-

ren en de weg naar het vijandelijke doel vin-

den. Het werpt zijn vruchten af. “Ik loop al bijna

twintig jaar mee in deze derde klasse, dus ik

ken al die ploegen wel. We spelen iedere week

met de druk erop. Van daaruit winnen we veel

wedstrijden. Het is in mijn ogen belangrijk om

Ron de Roode staat met zijn VV Meerburg op de drempel van de tweede

klasse. De voormalig betaald voetballer merkt dat het verschil met vorig sei-

zoen deels zit in de wijze waarop zijn ploeg druk zet. “In plaats van eerst

een stap naar achter te doen, zetten de jongens meteen vol druk op de bal.”

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Michiel Cuijpers (VV Meerburg)

‘IN BALBEZIT MOET DE
PLOEG ZELF KEUZES

MAKEN’
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iedere week datzelfde spel weer op de mat te

leggen. Ik pas me niet aan de tegenstander

aan, dat doen ze andersom maar.”

Wekelijks wordt het thema ‘druk zetten’ behan-

deld op de training. De spelers van VV Meer-

burg weten wat van hen verwacht wordt.

“Wanneer de tegenstander wil opbouwen, laat

ik mijn rechts- en linksbuiten iets naar binnen

trekken en dan is de keuze aan de tegenstan-

der om al dan niet voor een verzorgde opbouw

te kiezen. Veel ploegen proberen het wel en als

ze de bal dan naar de back spelen, dan zetten

we daar meteen druk op. Mijn team speelt met-

een heel diep en mijn nummer 4 schuift door

naar het middenveld. Dan spelen we meteen

één-op-één.”

Wennen
Zo goed als het druk zetten nu gaat, zo lastig

vond zijn ploeg het in het begin van vorig sei-

zoen. Het moment van druk zetten is cruciaal,

iedereen moet alert zijn en de communicatie

moet goed verzorgd zijn. Dat het niet voor ie-

dere ploeg eenvoudig is, ondervond De Roode

in het begin bij VV Meerburg. “In het eerste

seizoen dat ik bij Meerburg zat, had de ploeg er

moeite mee. Toen zijn we begonnen met het

vroeg druk zetten op de helft van de tegenstan-

der, maar dat waren ze onder de vorige trainer

niet gewend. De eerste maanden tijdens de

training en wedstrijden, zag je dat ze geneigd

waren eerst achteruit te lopen. Ze liepen aan

tegen het moment van druk zetten. Als een

back ingespeeld wordt, moet je geen stap ach-

teruit doen en dan pas vooruit. Dat gebeurde

erg veel in het begin. Dan kom je uiteindelijk

twee passen tekort. Als je meteen vooruit

loopt, dan kan de tegenstander de pass niet

geven. Je ontneemt de tegenstander daarmee

de tijd. Dat onderdeel liep vorig seizoen nog

niet zo goed en daarom waren we niet in staat

om bovenin mee te draaien.”

Dat het de nodige training behoeft, was voor

De Roode duidelijk. Zijn ploeg moet er weke-

lijks aan geloven. “We trainen het zelfs iedere

training. Veel in linies, aanval tegen verdedi-

ging en de middenvelders die dan bij de aan-

vallers horen. Dat doen we in ieder geval

iedere donderdag. 

Durf
Dat zijn ploeg in eerste instantie veel achteruit

liep als de tegenstander aan de bal was, heeft

voor een deel ook te maken met durf. En het

heeft even geduurd voordat zijn ploeg die knop

omzette. “Je komt in veel één-tegen-één situa-

ties en dan moet je als speler duels winnen.

‘Maar als ik dan uitgespeeld word?’, vragen ze

wel eens. Mijn antwoord is dan simpel: zorg

dat het niet gebeurt. Als één of twee spelers

niet opletten of verkeerd staan, dan valt het

plan in duigen. Want dan kunnen andere spe-

lers van de tegenpartij binnendoor ingespeeld

worden. We houden dus het veld klein en de 

linies dicht op elkaar. Als je één-op-één speelt,

het veld lang is en je wordt uitgespeeld, dan

kan een andere speler daar niet kort achter zit-

ten om de druk te verzorgen. Nu weten ze wat

ze moeten doen en dat gaat beter.” 

Rol van de trainer
“In het begin moest ik zelf veel corrigeren”,

vervolgt De Roode. “De laatste maanden coa-

chen spelers elkaar onderling wat betreft het

moment van druk zetten. Dat is waar ik de

ploeg wil hebben. Ik laat sowieso veel aan de

groep over, zij moeten het doen. Daar hebben

de jongens veel stappen in gemaakt. Door de

verbeterde communicatie zijn ze veel beter ge-

worden in het druk zetten. En gaat iemand een

paar keer in de fout, dan krijgt hij wel even op

z’n donder. Omdat we strijden om het kampi-

‘DE TEGENSTANDERS PASSEN ZICH MAAR AAN ONS AAN’
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oenschap blijft die scherpte vaak sowieso wel

in de groep, dus merk je ook dat ze elkaar meer

coachen.”

Kiezen voor een wat andere speelstijl, bijvoor-

beeld door wat meer in te zakken en op een

later moment druk te zetten, komt bij De Roode

niet op. “We zetten altijd vroeg druk, passen

ons niet aan en blijven altijd hetzelfde spel spe-

len. In een hoop wedstrijden trekken we het

duel al in het eerste halfuur naar ons toe. Met

een paar vroege goals is de wedstrijd dan be-

slist. En of we het volgend jaar ook zo doen als

we kampioen worden, is afwachten. Daar heb

ik nog niet echt over nagedacht. Onlangs

speelden we tegen een ploeg die bovenin mee-

draaide in de tweede klasse en onze speel-

wijze werkte prima in de eerste helft. Ik

verwacht dat onze speelstijl ook volgend sei-

zoen hetzelfde blijft, maar het zou kunnen dat

we gezien de tegenstand dan iets meer inzak-

ken. Maar dat bekijken we tegen die tijd wel.”

Opbouw
Net als veel trainers verkiest De Roode ver-

zorgd voetbal boven de lange bal hanteren.

Maar ook de Leidenaar weet dat je ook afhan-

kelijk bent van de omstandigheden. “Veel ploe-

gen zakken bij ons in als we bij de bal zijn en

dan moeten wij het spel maken. Een enkele

ploeg zet slechts vroeg druk. Dan willen we

verzorgd blijven spelen, maar dat gaat niet als

we op een knollentuin spelen. De bal stuitert

dan overal heen en dan hanteren we de lange

bal en moeten we zorgen dat we de tweede bal

oppakken. Dan moeten we strijd tonen om de

duels te winnen en die tweede bal te pakken.

Daar trainen we ook veel op. De jongens zeg-

gen wel eens dat we teveel positiespellen spe-

len op de training, maar dan wijs ik ze op de

stand van de ranglijst. Als ik tijdens de training

de ruimtes kleiner maak, voeren ze de positie-

spellen nog steeds goed uit.”

“Ik heb een selectie van achttien man”, gaat

hij verder. “Maar niet iedereen kan altijd. 

We krijgen wel eens afmeldingen. We spelen

veel 6v6 of 7v7 en dan maak ik de ruimtes klei-

ner. Ook trainen we geregeld 4v4+4. Aan de

buitenkant staan de vier kaatsers. Daar heb-

ben we twaalf man nodig en dat redden we

altijd wel.”

Met het slot van de competitie op komst, zal

de druk toenemen voor de koploper. Toch

denkt De Roode niet dat zijn ploeg eronder be-

zwijkt. “Ik merk totaal geen druk. De ploeg is

hetzelfde als vorig jaar en ze weten dat het nu

moet gebeuren. Als ik de ontlading in de

kleedkamer zie na een overwinning… Dat heb

ik nooit eerder meegemaakt.”

Naam: Ron de Roode
Geboortedatum: 20 maart 1965, Leiden

Profclubs als voetballer:
Telstar: 1991-1995

Willem II: 1989-1991

FC Den Haag: 1982-1989

Getrainde clubs:
2012 - heden: VV Meerburg

2010 - 2014: Stompwijk ‘92

2007 - 2010: USV (jeugd)

2004 - 2007: Stompwijk ‘92

1999 - 2004: LFC

‘ZET TIJDENS HET DRUK
ZETTEN NIET EERST EEN

STAP ACHTERUIT’



8 | DeTrainerCoach

OEFENVORMEN 

Organisatie:
- Speelveld 40x20 meter
- 1 groot doel, 2 kleine doelen
- Assistent-trainer speelt verdediger/verdedigende middenvelder 

in -buiten de zestien meterlijn
- Op dat moment zet de aanvaller/aanvallende middenvelder druk op

de bal
- Andere aanvallers/aanvallende middenvelders geven rugdekking en

positiedekking
- Wisselen na 1 minuut of bij scoren van aanvallers of verdedigers
- Verdedigers/verdedigende middenvelders krijgen steeds de bal 

aangespeeld als deze uitgaat of als er niet gescoord wordt
Coaching:
- Goede communicatie: wie valt de bal aan en wie geeft rug-/

positiedekking?
- Op juiste moment druk zetten
- Goede onderlinge samenwerking

3v3 

Organisatie:
- Speelveld: zestien meterlijn x 50 meter
- Grote doelen
- Keeper tegenstander werpt bal naar de verdediger/verdedigende

middenvelder
- Op dat moment zetten aanvallers/aanvallende middenvelders

druk op de bal
- Overige aanvallers/aanvallende middenvelders geven rugdekking

en positiedekking
- Wisselen na 90 seconden of als aanvallers of verdedigers scoren
- Als de bal uit is of als er niet gescoord wordt, brengt de keeper

van de aanvallers/aanvallende middenvelders de bal in het spel
en werpt de verdedigers/verdedigende middenvelders aan

Coaching:
- Goede communicatie: wie valt de bal aan en wie geeft rug-/

positiedekking?
- Op juiste moment druk zetten
- Goede onderlinge samenwerking

4v4 + 2 keepers

Organisatie:
- Speelveld: half speelveld
- 16 veldspelers, 2 keepers
Coaching verdedigers:
- Speelruimte klein maken
- Juiste moment pressie geven
- Passlijn afschermen
- Vooruit verdedigen
Coaching middenvelders:
- Pressie richting bal
- Middenvelders geven commando aan buitenspelers en spits
- Diagonaal rugdekking geven
- Nummer 6 of 8 ondersteunt verdedigers op juiste moment
Coaching aanvallers:
- Beginnen met centraal te storen op centrale verdedigers tegenpartij
- Tegenstander dwingen bal naar buitenkant te spelen
- Op teken van de middenvelders druk zetten
- Dieptepass eruit halen
- Doorjagen op de keeper

8v8 + 2 keepers
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OEFENVORMEN 

Organisatie:
- Speelveld: 15x15 meter
- Pylonen, 3 kleuren hesjes, voldoende ballen
- Via goede loopacties ruimte creëren voor de breedtepass 

Coaching aanvallers:
- Hard inspelen
- Ruimte creëren
- Balsnelheid
- Juiste been inspelen

Coaching verdedigers:
- Kort en fel dekken
- Druk zetten

3v3 + 2 kaatsers

Organisatie:
- Beide teams kunnen op groot doel scoren, inclusief buitenspelregel
- Aanvallers: 1:1:3:3
- Verdedigers: 1:4:3:1
- Speelveld: 70x60 meter
- 2 grote doelen, 8 rode en 7 gele hesjes, 10 pylonen en voldoende ballen

Coaching met bal:
- Middenvelders 6-8-10: aannemen, verwerken, kaatsen-passen
- Spits (9): aannemen, kaatsen, passen
- 7-11: aannemen, passen, dribbelen, voorzet of schieten

Coaching zonder bal:
- 6-8-10: vrijlopen, aanbieden of wegblijven, loopacties in de diepte, bij-

sluiten

- Herkennen van momenten
- In de ruimte of in de voeten
- Posities bezet houden
- Samenwerking 9-11
- Samenwerking 6-8-10 en 7-9

8v7 + 2 keepers

Organisatie:
- Speelveld: 40x40 meter
- 8 pylonen, 4 ballen

Coaching:
- Houd controle en overzicht
- Variatie: 2-3 keer raken

4v4 + 4 kaatsers
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“Minder in de waan
van de dag leven”

Douwe Zondervan, 
hoofd jeugdopleiding Be Quick Dokkum



Douwe Zondervan is vanaf het begin van deze

voetbaljaargang verantwoordelijk voor de

jeugdopleiding van Be Quick Dokkum. Na een

aantalomzwervingen in de BVO- en amateur-

wereld (zie kader) begon hij afgelopen zomer

aan zijn nieuwe uitdaging. “Be Quick is een

grote club met een goede jeugdopleiding. De

taken waren van begin af aan duidelijk. We

hebben een technisch beleidsplan gemaakt en

het is aan mij, hoofd jeugdopleiding, om dat

plan binnen de club te bewaken. Eén van mijn

taken is het trainen en coachen van de jeugd-

trainers. Daarbij ondersteun ik ze ook met oe-

fenstof. Het is ook aan mij om het niveau van

alle teams omhoog te brengen. Het was name-

lijk binnen deze club ook niet gebruikelijk dat

elk team twee keer in de week trainde. Dat

heb ik dus moeten organiseren.” 

Interne scouting
Een grote club als Be Quick heeft het voordeel

dat er veel talent rondloopt op de velden, maar

hoe herken je het talent dat in de F6 of E5

speelt? Zondervan moet ervoor zorgen dat ook

de pareltjes uit de lagere elftallen in de gaten

gehouden worden. “Ik moest ook de interne

scouting opzetten. We zijn ons ervan door-

drongen dat als je zo groot bent als wij zijn, dat

je niet helemaal meer weet waar al het talent

rondloopt. Je wil natuurlijk de juiste spelers in

de juiste teams hebben en daar moet je als

club aandacht aan besteden.”

Gelukkig is het niet aan Zondervan alleen om

ervoor te zorgen dat de interne scouting goed

verloopt. “Dat doe ik niet alleen, want met de

technische jeugdcommissie hebben we voor-

afgaand aan dit seizoen veel gesprekken ge-

voerd. De club had een technische

jeugdcommissie die per lettergroep (F, E, D,

etc.) vertegenwoordigd was, maar de interne

scouting was niet goed verzorgd. Dat is nu wel

goed geregeld. We hebben o.a. mensen met

een voetbalverleden, maar ook ouders bena-

derd. Inmiddels hebben we zeven scouts: vier

voor de jongens- en drie voor de meisjes-

teams. Voor de scouts ben ik het aanspreek-

punt. Ik stuur de scouts iedere week het

programma en achteraf geven ze mij feed-

back. En maandelijks hebben we overleg met

de technische commissie. In grote lijnen be-

spreken we daar de spelers die zich goed ont-

wikkelen of juist achterblijven. In de

winterstop hebben we een groot overleg

gehad en alles in kaart gebracht. Dat werpt

zijn vruchten af. Vroeger hadden we alleen het

eerste en tweede team per lettergreep goed in

kaart, maar als tegenwoordig iemand van de

F6 zich goed ontwikkelt, weten we dat.”

Om het niveau van de trainers op te krikken,

ondersteunt Zondervan de huidige trainers die

bij Be Quick rondlopen. “Ik ben gediplomeerd

om trainers te trainen. Als je nieuw bent op

een club, ken je natuurlijk niet iedereen. Er

lopen veel trainers en ook ouders rond die trai-

ning geven. Zeker bij de breedteteams. In

overleg met de TC en het jeugdbestuur heb ik

een aantal informatieavonden georganiseerd

om aan te geven vanuit welk plan ik werk. Ook

heb ik in grote lijnen aangegeven hoe de trai-

ningen eruit gaan zien.  De rest geef ik gestalte

door de trainers te coachen. Dat doe ik samen

met twee jongens van de ALO.”

Structuur
Veel teams, veel talent, genoeg trainers. Maar

hoe zorg je ervoor dat die ingrediënten tot een

eenduidige structuur leiden? Dat begint bij

structuur aanbrengen in de trainingen. “Voor

de F- en de E-pupillen hebben we een stan-

daard jaarplanning gemaakt. Daar hebben we

oefenstof aan verbonden die de trainers kun-

nen geven. In die jaarplanning komen alle

voetbalhandelingen aan bod. We bieden die

oefenstof in thema’s aan. Voor het hele jaar

staat klaar welk thema we in welke week be-

handelen. In elke training wil ik dat ze een blok

van vijftien minuten vrij maken. In het plan

staat een theoretische uitleg voor de trainers

en wat de belangrijkste kenmerken zijn van de

voetbalhandelingen.”

“Maar met zo’n grote club kost het behoorlijk

veel tijd om structuur aan te brengen”, ver-

volgt Zondervan. “We hebben nu een speel-

wijze ontwikkeld voor de selectieteams van de

midden- en bovenbouw. Daarin moeten we

nog grote stappen maken. Ik heb daarom altijd

een verticaal overleg met de trainers van de

A1, B1, C1 en D1. Ook nemen we hun wedstrij-

den op. En we kijken hoe we bijvoorbeeld het

storen gemeenschappelijk kunnen organise-

ren. Volgend seizoen willen we dat er één visie

ligt voor de selectieteams. De trainers van die

teams vinden het ook leuk om daarover te

brainstormen. Het is dus niet zo dat ik de

HOOFD OPLEIDING
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Het is aan Douwe Zondervan om meer structuur aan te brengen bij Be

Quick Dokkum. Zondervan begon dit jaar als hoofd jeugdopleiding

bij de Friese club. “We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een

speelwijze voor de midden- en bovenbouw.”

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Gerrit van Keulen
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speelwijze bepaal. Dat gebeurt in samenspraak

met de trainers. Want het doorvoeren van één

bepaald spelsysteem neemt ook risico’s met

zich mee. Wat doe je namelijk als je vijf keer op

rij verliest? Blijf je dan dat ene spelsysteem

hanteren?”

Waan van de dag
Voor Zondervan is het wel lastig om zijn aan-

dacht volledig te richten op de kerntaken. Bin-

nen de club heb je te maken met dringende

zaken waar je je hoofd niet van kan afwenden.

Het zorgt ervoor dat de hoofd jeugdopleidingen

van Be Quick af en toe in een lastig parket zit.

“Je leeft vaak in de waan van de dag en bent

druk met organisatorische dingen. Een trainer

die ineens afbelt. Dan moeten we toch vervan-

ging regelen. We hebben wel een lijstje van

mensen die het eventueel kunnen overnemen,

maar het komt ook voor dat ik zelf de training

geef. Dat doe ik niet te vaak. Want anders ver-

zand je in dingen die je niet wil, hoewel ik na-

tuurlijk graag training geef. Maar dat is mijn rol

niet op deze club. Ik ben nog op zoek om de

juiste modus te vinden. Het is wel zeer prettig

dat er veel mensen rondlopen en de organisa-

tiestructuur goed is. Voor iedere lettergroep

hebben we een coördinator en iemand die de

scouting verzorgt. Toch blijf je als jeugdoplei-

ding met een probleem zitten wanneer een trai-

ner niet kan of je geen leider hebt om een team

mee op pad te nemen. Daar probeer je als

hoofd jeugdopleiding van weg te blijven, maar

dat lukt simpelweg niet altijd. In plaats van je

visie neer te leggen, ben je dan brandjes aan

het blussen. Maar als een trainer ziek of ge-

blesseerd is, moet er toch getraind worden.

Voor volgend seizoen heb ik wel een idee hoe

dat te regelen.”

Nieuwe indeling
Om tegen te gaan dat er een probleem ontstaat

wanneer er een trainer wegvalt, gaat Zonder-

van de indeling van de trainingen aanpassen.

“Bij Be Quick bepaalde de trainer altijd op wat

voor tijd hij trainde. Niet gek, want een goed-

willende vader van de F7 zit nu eenmaal met

zijn werk. Hij kan niet altijd om vier uur training

geven. We hebben er nu voor gekozen om

vanaf volgend seizoen in blokken te trainen.

De F1 tot en met de F4 trainen samen één uur

op het hoofdveld. Dat doen we dan ook met de

F5 tot en met de F8. Dat heeft twee voordelen:

je wil dat de standaardteams vanuit hun posi-

tie spelen. Bij de F1 is dat vaak lastig, maar als

je ze samen met de F2 op een half veld laat

trainen dan kan je met twee trainers prima do-

ceren tijdens het partijspel. En als de F2-trai-

ner dan een keer niet kan, dan kan de

F1-trainer twee groepen trainen. Dan ben je

ook van dat probleem af. Op die manier zorg je

er dus voor dat op elk veld minimaal twee trai-

ners per lettergroep staan. Daarnaast hebben

we nog zeven stagiairs van het CIOS die ons

ondersteunen, maar als zij er niet zijn, kunnen

we het toch makkelijk opvangen.”

‘DOOR DE HELE CLUB HEEN KRIJGT IEDEREEN EVENVEEL SPEELTIJD’

HOOFD OPLEIDING

Naam: Douwe Zondervan

Geboren: 27 augustus 1962, Leeuwarden

2015-2016: Be Quick Dokkum 

(Hoofd jeugdopleiding)

2015-2016: GAVC (Hoofdtrainer)

2013-2014: Heracles (Assistent-trainer)

2012-2015: Minnertsga (Hoofdtrainer)

2010-2011: sc Heerenveen 

(Assistent-trainer beloften)

2009-2010: Frisia (Hoofdtrainer)

2006-2009: SC Veenwouden (Hoofdtrainer)

2005-2006: sv Marum (Hoofdtrainer)

1999-2003: v.v. FVC (Hoofdtrainer)

1997-1999: v.v. FVC (Hoofd jeugdopleiding)

1992-1996: vv Friesland (Hoofdtrainer)

1988-1991: SC Cambuur (Assistent-trainer / A1)
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Organisatie:
- Afgebakende ruimte van 30 bij 50m
- 2x raken of direct spelen
- Aan beide kopse kanten  (korte zijde) van iedere partij een kaatser
- Zodra kaatser wordt ingespeeld beweegt de speler die inspeelt door

en neemt de positie van de kaatser over
- Van kaatser naar kaatser moet de bal eerst weer in het spel
- Veld groot houden bij balbezit bewust wegblijven
- Ploeg zonder bal: compact direct druk op de bal 

Organisatie:
- Strak inspelen altijd inspelen in gezichtsveld
- 2 / 3 keer kort dan pass in de ruimte
- Kaatser steeds vrij laten
- Bal uit trainer speelt in
- Centrale man inspelen goed open gedraaid staan en coachen door

diegene  die inspeelt
- Ploeg zonder bal druk op de bal door elkaar te coachen van achteruit

Positiespel 6:6 +2+2

Organisatie:
- Pass- en trap in de Y-vorm
- Inspelen kaatser, kaatsen vanuit de vooractie 
- Diagonale bal op de diepste man, altijd inspelen op de binnen kant 
- Speler die afwerkt maakt omloopactie 
- Bal klaarleggen op de binnen- of buitenkant afhankelijk van sterke

been
- Oefening kan eerst worden gedaan zonder afwerken
- Diepste speler die dan ingespeeld wordt maakt dan nog een kaats

met de speler die normaal afwerkt
- Strak inspelen, kaats zo neerleggen dat er direct door kan worden

gespeeld 
- Alleen afwerken bij een bal buiten de ‘zestien’
Organisatie:
- Strak inspelen 
- Kaats vanuit de voor actie
- 2e kaats altijd op sterke been.
- Alles 1x raken.

Pass- en trapvorm met afwerken op doel

Organisatie:
- Vrij spel
- Kaatsers 1 keer raken
- Partij die scoort blijft in balbezit bij eigen keeper
- 2x10 ballen in het doel
- 3 minuten per partij
- Als er een ploeg scoort, andere partij kaatsers wisselen

Organisatie:
- Overal druk op de bal en vanuit iedere positie kan gescoord worden
- Positiespel spelen
- Kaatser inspelen, 1 voor het doel en 1 eronder
- Omschakelmomenten bij een doelpunt tegen keeper plus speler die

in het veld blijft organiseren
- Omschakelmomenten doelpunt. Keeper snel handelen

Afwerkvorm 4v4 +2 kaatsers

OEFENVORMEN 



RINUS MICHELS AWARD 

Nominaties Rinus Michels Awards
Voor de beste Trainer-Coach in het 
amateurvoetbal, seizoen 2015-2016

Rob Bouman
De Bataven - Hoofdklasse C zondag  (Oost)
De afgelopen jaren was hij werkzaam bij de verenigingen SC Juliana ’31, Alverna en De Bataven. 

Zijn voorkeursformatie gaat uit naar 1-4-3-3.  Op dit moment speelt hij  met de Bataven vanuit de

formatie 1-4-4-2. Zijn uitgangspunten zijn een goed positiespel, collectief verdedigen en in een

hoog tempo omschakelen. Tijdens zijn trainingen bereidt hij zijn team altijd voor op de komende

tegenstander. Hij is een sociaal vaardige trainer die zich verdiept in de persoon achter de spe-

ler. Hij maakt gebruik van de talentvolle jeugdspelers en heeft op dit moment zeven spelers uit

de eigen opleiding in de selectie en volgend jaar komen er nog vier spelers uit eigen jeugd bij.

Vanaf het volgende seizoen gaat hij de jeugdopleiding helpen door gericht zijn visie en ervaring

over te brengen.

Ron Timmers
vv Dongen - Hoofdklasse B zondag (Zuid1)
Ron is voor het tweede achtereenvolgende jaar de kandidaat van ons District Zuid 1.

Ron is werkzaam bij v.v. Dongen en maakt een goede kans om kampioen te worden. Hij probeert

een balans te vinden tussen aanvallen, verdedigen, gezamenlijk plezier maken, resultaat en het pu-

bliek vermaken. Hij speelt met heel veel druk naar voren om tegenstanders tot fouten te dwingen

en met gevarieerd aanvallend voetbal tot resultaat te komen. De afgelopen jaren hebben meer

dan tien jeugdspelers hun debuut gemaakt in het eerste elftal. Er wordt geprobeerd in een straal

van tien kilometer rondom Dongen talenten te halen om de binding met het eigen publiek te be-

houden. Ron heeft een persoonlijke band met zijn staf en spelers hoog in het vaandel staan. Zijn

open manier van communiceren zorgt voor een hecht team waar alles bespreekbaar is. Hij bewijst

dat er nagenoeg zonder budget en ouderwetse gezelligheid en binding met de club prestaties ge-

leverd kunnen worden.

Maarten van Vugt
Oss’20 - Hoofdklasse B zondag (Zuid 2)
Hij is nu voor het derde seizoen werkzaam bij Oss ’20. In zijn eerste jaar promoveerde hij naar de

Hoofdklasse. Oss ’20 had een jonge ploeg met weinig spelers met hoofdklasse ervaring toen ze

promoveerden, maar behaalden in dat jaar toch nog een periodetitel en werden uiteindelijk vierde

in de competitie. Initiatief en creativiteit zijn naast arbeid en beleving speerpunten in zijn ontwik-

kelingsvisie. Hij hanteert de 30/70 regel. 30% ligt vast in de vorm van basisafspraken en 70% is er

ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Hij geeft talentvolle jeugdspelers de kans zich te ont-

wikkelen. Als coach weet hij dat deze spelers speelminuten moeten maken om beter te worden.

Hij is een trainer die een op een met spelers en stafleden evalueert en zijn beslissingen beargu-

menteert.
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De VVON heeft uit elk district een trainer genomineerd. Tijdens het

trainerscongres op vrijdag 6 mei 2016 te Zwolle kiezen de aanwezige

trainers hun beste collega. Voor de volledige procedure en de

beoordelingscriteria kunt u kijken op www.vvon.nl

Wilfred van Leeuwen
VVSB - Topklasse zondag  (West 2)
Wilfred is voor het derde seizoen trainer bij VVSB. VVSB staat  op dit moment vierde en heeft nog

kans op het kampioenschap en promotie naar de tweede divisie. Hoogtepunt was het bereiken

van de halve finale in de beker waar FC Utrecht de sterkste bleek. Wilfred speelt altijd vanuit een

1:4:3:3 formatie en past zich nooit aan aan de tegenstander. ( behalve tegen FC Utrecht ).  Als de

tegenstander met drie spitsen speelt geeft hij druk naar voren door achterin  1-1 te spelen. Zijn

trainingen zijn altijd gericht op de eigen kwaliteiten van de selectiegroep. Trainingen staan in het

teken  van aanvallend voetbal met accent op een snelle omschakeling bij balverlies. Zijn filoso-

fie is dat eerlijkheid,openheid en duidelijkheid zorgen voor saamhorigheid. Dat is ook de reden dat

hij een selectie heeft van 35 spelers en drie trainers. Herkenbaarheid van de spelers voor de lo-

kale toeschouwer en de dorpsgerichtheid zijn van groot belang. Spelers uit de eigen opleiding en

spelers uit de directe omgeving krijgen de voorkeur bij het samenstellen van de selectie.

Bart Logchies 
AFC - Topklasse zondag  (West 1)
Bart is voor de tweede keer genomineerd door ons district West 1. Bart houdt ervan om het initiatief

te nemen. Er wordt getraind om de eigen manier van spelen en om de oplossingen te verbeteren. Spe-

lers en hun kwaliteiten zijn daarbij leidend. Het eerste en tweede elftal vormen één selectie. Het

tweede elftal bestaat helemaal uit eigen jeugdspelers die worden opgeleid voor het eerste team. In

het eerste team zijn ook een aantal jeugdspelers terug te vinden en voor het volgende seizoen stro-

men er drie spelers vanuit de tweede selectie door naar de eerste selectie. Bart is heel betrokken

bij de club en vrijwel dagelijks en in de weekenden daar te vinden en zelfs op de zaterdag als de si-

tuatie daarom vraagt te helpen coachen bij een team. Bart besteedt vooral aandacht aan de orga-

nisatie binnen en buiten het veld, de sfeer vanuit de achterliggende waarden van de club en de

kwaliteit waarmee gewerkt wordt. 

DeTrainerCoach | 15

Mischa Visser
Be Quick 1887- Hoofdklasse C zondag (Noord)
Mischa is een zeer jonge trainer van 29 jaar die volgend seizoen zijn vierde jaar ingaat bij Hoofd-

klasser Be Quick 1887. Er is binnen de club geen budget voor het aantrekken van spelers en dus

dienen eerste elftal spelers zelf te worden opgeleid. Er wordt met een jonge enthousiaste groep

uitstekend gepresteerd. In de afgelopen drie jaar hebben twintig spelers uit de eigen opleiding hun

debuut mogen maken. Mischa probeert via aanvallend en verzorgd voetbal tot resultaat te komen.

Dit resulteert in veel doelpunten voor en relatief weinig tegendoelpunten. Hij geeft intern regel-

matig gasttrainingen aan diverse jeugdteams (samen met collega-trainers ), en vertegenwoor-

digt zijn club op een positieve manier. Hij is respectvol en sociaal in de omgang met spelers,

arbitrage en media. Als KNVB docent probeert hij ook een positieve bijdrage te leveren aan het

Nederlands amateurvoetbal.
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ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Mijn reactie daarop is dat dat wel zo kan zijn,

maar dat er aanzienlijke problemen kunnen

ontstaan als partijen van mening blijken te ver-

schillen over de inhoud van hun prestaties. Als

dan op enig moment partij A aangeeft van me-

ning te zijn dat de overeengekomen werkzaam-

heden inhoud X hebben en partij B dat betwist,

dan is het aan partij A om het gelijk van zijn

stelling te bewijzen.

Het voorgaande kan het best worden geïllus-

treerd door enkele praktijkvoorbeelden.

Voorbeeld 1: ‘oude’ ketenregeling
Een trainer-coach had voor aanvang van het

vierde seizoen overleg met de technisch coör-

dinator van de voetbalwerkgever. Dat was in

de voorafgaande jaren ook altijd gebeurd. De

afspraken die beiden hadden gemaakt werden

altijd door het bestuur van de voetbalwerkge-

ver overgenomen. Het vertrouwen bij de trai-

ner-coach was nooit beschaamd. De afspraken

werden echter nimmer schriftelijk bevestigd.

In de maand maart van het lopende seizoen

kwamen beide heren opnieuw bijeen om de

voorwaarden voor het daaropvolgende seizoen

te bespreken. Onderdeel van de bespreking

was de vergoeding die de trainer-coach in het

nieuwe seizoen zou ontvangen. De technisch

coördinator had aangegeven dat de gevraagde

vergoeding niet op problemen zou stuiten,

maar dat het bestuur daarover, evenals in de

voorgaande jaren, een definitieve oordeel

moest geven. Van de inhoud van de bespreking

tussen beiden werd niets op papier gezet.

Het voorbeeld speelde in de periode dat de

‘oude’ ketenregeling van art. 7:668a BW nog

van kracht was. Daarbij gold (kortweg) dat de

vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

van rechtswege een arbeidsovereenkomst

voor onbepaalde tijd werd.

Begin april informeerde de technisch coördina-

tor de trainer-coach dat het bestuur niet met de

gevraagde verhoging akkoord ging. Er was der-

halve geen overeenstemming over de voor-

JURIDISCH 

Het belang van 
schriftelijke bevestiging
Het komt nog altijd voor dat trainer-coaches werkzaam zijn bij een voetbal -

werkgever zonder dat partijen de wederzijdse verplichtingen schriftelijk hebben

vastgelegd. Het daarbij veelgehoorde argument is dat een mondelinge

overeenkomst ook een overeenkomst is.

Tekst: Mr R. Beele (www.advocaatkantoor.nl) 
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waarden voor het volgende seizoen. De be-

staande arbeidsovereenkomst zou dan ook van

rechtswege aflopen en de trainer-coach moest

maar omzien naar een nieuwe voetbalwerkge-

ver. Nog afgezien van het tijdstip waarop dui-

delijk werd dat er geen nieuwe

arbeidsovereenkomst tot stand zou komen, had

de trainer-coach ‘ via via’  gehoord dat niet de

vergoeding maar de omstandigheid dat er een

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou

ontstaan, voor het bestuur de reden was om de

arbeidsverhouding niet voort te zetten. Zoals

bekend is er pas sprake van een arbeidsover-

eenkomst als aan alle voorwaarden daartoe,

waaronder die van de vergoeding, is voldaan.

Omdat daaraan niet was voldaan was er geen

arbeidsovereenkomst ontstaan.

Omdat over de inhoud van de gesprekken tus-

sen de trainer-coach en de technisch coördi-

nator niets op papier stond, zou uiteindelijk het

woord van de één tegenover het woord van de

ander uitkomst hebben moeten brengen. Zover

is het niet gekomen. 

Voorbeeld 2: extra functie
Gedurende een bepaald seizoen had het be-

stuur van een voetbalwerkgever aan een trai-

ner-coach gevraagd of hij bereid zou zijn de

bestaande taken uit te breiden met die van

Hoofd Jeugd Opleiding (HJO). Dat leek de trai-

ner-coach een mooie uitdaging. De werkzaam-

heden werden met ‘5 à 10 uur per week’

uitgebreid. De daarmee gepaard gaande ver-

goeding zou ‘ongeveer € 450,-‘ per maand zijn.

Dit alles werd mondeling kenbaar gemaakt.

Daarover werd echter nog niets op papier

gezet omdat volgens de voetbalwerkgever van

beide kanten moest worden bezien of de uit-

breiding van werkzaamheden en uren wel aan

de verwachtingen voldeed. Als dat het geval

zou zijn, zou alles schriftelijk worden vastge-

legd. Na drie maanden meldde de voetbal-

werkgever dat er tevredenheid bestond over

de werkzaamheden van de trainer-coach als

HJO, maar dat de financiën slechts toelieten

dat de vergoeding voor die werkzaamheden €

200,- per maand zou zijn. Gemakshalve liet de

voetbalwerkgever weten dat zij ervan uitging

dat de trainer-coach daarvoor wel begrip zou

hebben. Dat begrip had de trainer-coach ech-

ter niet. Hij meende dat hij recht had op een

vergoeding van € 450,- per maand voor werk-

zaamheden als HJO. Over de mondelinge uitla-

tingen was echter niets vastgelegd. 

Vervolgens ontstonden verhitte discussies tus-

sen de trainer-coach en het bestuur. Vrijwel di-

rect nadat de trainer-coach had vernomen dat

de betaling nog minder dan de helft zou zijn

dan hetgeen hem was gemeld, heeft hij de

werkzaamheden als HJO neergelegd. Uiter-

aard werd hem dat niet in dank afgenomen. De

verhouding tussen de trainer-coach en de ver-

eniging bereikte als gevolg van het verschil van

mening een dieptepunt. 

De arbeidsovereenkomst is uiteindelijk met we-

derzijds goedvinden beëindigd. In de daarbij

overeengekomen regeling ontving de trainer-

coach een totaalbedrag van € 750,- voor de

door hem verrichte werkzaamheden als hoofd

jeugdopleiding.

Voorbeeld 3: verdeling van vergoedingen
Nadat de oriënterende bespreking tussen een

trainer-coach en het bestuur van een voetbal-

werkgever goed was verlopen, hadden partijen

een volgende bespreking waarbij over de ar-

beidsvoorwaarden werd gesproken. Daarbij

werd de trainer-coach onder meer een voor-

stel gedaan voor een netto vergoeding van €

1.250,- per maand gedurende tien achtereen-

volgende maanden. De trainer-coach heeft

daarmee ingestemd. De voetbalwerkgever zou

de overeengekomen voorwaarden schriftelijk

vastleggen en aan de trainer-coach toezenden

om te laten ondertekenen. Het opstellen van

het document duurde echter langer dan ver-

wacht. Pas een week voor aanvang van de

competitie ontving de trainer coach de schrif-

telijke arbeidsovereenkomst. Bij het lezen daar-

van werd hem duidelijk dat de vergoeding van

€ 1.250,- netto bestond uit een ‘kilometerver-

goeding’ van € 350,-, een ‘algemene onkosten-

vergoeding’ van € 150,- en een restant van €

750,- als salaris.

De trainer-coach was nogal ontstemd over

deze (achteraf gebleken) verdeling van vergoe-

dingen. Immers, als sprake zou moeten zijn van

een eventuele WW uitkering, zou deze worden

berekend over een bedrag van € 750,- in plaats

van over een bedrag van € 1.250,-.

Hoewel de trainer-coach geprobeerd heeft als-

nog een salaris van € 1.250,- netto te verkrij-

gen, is hem dat niet gelukt. Hij heeft er

uiteindelijk voor gekozen om in te stemmen met

de verdeling. 

Uit alle voorbeelden blijkt dat een schriftelijke

bevestiging van de wederzijdse prestaties van

groot belang is om misverstanden te voorko-

men. Trainer-coaches blijken echter veelal van

mening dat het allemaal wel in orde komt. Bo-

vendien willen ze voorkomen om als ‘te for-

meel’ te worden gezien.

Echter, beter formeel voor dan tijdens het be-

staan van de arbeidsovereenkomst.

‘TRAINERS DENKEN DAT HET 
ALLEMAAL WEL IN ORDE KOMT’



Nationale Voetbal Symposium / Inleiding
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Raymond Verheijen:

De inleiding voor het voetbalsymposium was

voor Raymond Verheijen. De voetbaltrainer,

met name bekend vanwege zijn periodisering,

begon met een kritische noot naar de aanwe-

zige trainers. Slechts een handvol trainers had

vooraf enkele vragen ingestuurd, tot teleurstel-

ling van Verheijen. “Naar deze bijeenkomst

komen, is een begin en geen prestatie op zich.

Als jullie het Nederlandse voetbal naar een

hoger niveau willen tillen, moet je jezelf als trai-

ner gedragen wat je ook van je spelers ver-

wacht. Als je van jouw ploeg honderd procent

verwacht, mag je zelf niet achterover leunen.”

Voetbal als vertrekpunt
De titel van zijn verhaal was ‘Voetbal als ver-

trekpunt’. “Waarom voetbal als vertrekpunt?

Het spel is het ‘wat’ en de training om het spel

uit te voeren is de ‘hoe’. Als je kritisch naar

onze sport kijkt, dan denken veel mensen dat

de ‘wat’ subjectief is. Dat is natuurlijk vreemd.

De ‘wat’ is voor een piloot toch ook duidelijk?

Hij bestuurt een vliegtuig. In de voetballerij

wordt het vaak subjectief gebruikt door trai-

ners en dat noemen ze hun filosofie. En in het

verlengde daarvan gebruiken ze hun eigen ter-

minologie. Doet een piloot dat, dan stap je uit

omdat het te riskant is. Trainers komen ermee

weg door te zeggen dat meerdere wegen naar

succes leiden. Het probleem is dat anderen

vervolgens dat subjectieve kader gaan kopië-

ren. Een subjectieve toepassing van een sub-

jectief kader noem je chaos.”

Er heerst chaos in de voetbal -

wereld, meent Raymond Verheijen.

De kaders in het voetbal zijn

volgens Verheijen erg subjectief.

Tijdens het Nationale Voetbal

Symposium schepte hij de kaders.

“Het ontbreekt aan unifor miteit in

het voetbalkader en de termino -

logie.”

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: 

Hollandse Hoogte (Koen Verheijden)

“Er heerst chaos in het voetbal”
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Terminologie
“Het ontbreekt aan uniformiteit in terminolo-

gie”, vervolgt Verheijen. “is dat er wel, dan zijn

die kaders en termen geen obstakel meer. Dan

gaat het uitsluitend over voetbal en heb je geen

misverstanden en Babylonische spraakverwar-

ringen. Voetbal als vertrekpunt heeft te maken

dat iedereen hetzelfde spel coacht. Jullie wil-

len allemaal aanvallen, verdedigen, omschake-

len, passen, vrijlopen en druk zetten. Hoe je dat

doet, bepaal je als trainer zelf.”

‘Mentaal’
Eén ding wil Verheijen uit de wereld helpen en

dat is het gebruik van de term ‘mentaal’. “Het

voetbal wordt vaak geduid in termen technisch,

tactisch, fysiek en mentaal. Zo wordt ook nog

gescout, maar het begrip ‘mentaal’ komt uit de

tijd van de filosoof Decartes. In 1700 zeiden ze

dat je lichaam en geest hebt, fysiek en mentaal.

Oftewel het dualisme. Is dat kader correct en is

de geest iets anders dan het lichaam of juist

onderdeel van het lichaam? Dat laatste is het

geval, want het gaat erom wat er tussen de

oren gebeurt. Het woord ‘mentaal’ hoort bij het

lichaam, dus je kletst uit je nek wanneer je dat

gebruikt.”

Tactisch sterk
Iets anders waar de trainer zich aan stoort is

het typeren van een speler als ‘tactisch sterk’.

“Dat gebruiken trainers als ze het hebben over

spelers die goede keuzes maakt. In het voetbal

draait het echter om het team. Wanneer je aan

de bal bent, ontvang je informatie. Zowel van

medespelers (die vrijlopen en de bal willen

hebben) als van tegenstanders (die de bal af

willen pakken). De communicatie tussen jouw

spelers kun je als trainers verbeteren tijdens

tactische trainingen. Op basis van de informa-

tie die je als speler krijgt, maak je een keuze en

die voer je uit. Tactiek is iets dat plaatsvindt

tussen twee of meer mensen. Een tactisch

goede speler bestaat niet. Een speler die

goede keuzes maakt, is een speler met goed

spelinzicht.” 

Verheijen snapt ook niet dat voetballers geïso-

leerd moeten trainen. “Trainers die daar een

voorstander van zijn, gebruiken het metafoor

van zwemmen. Het verschil is dat als je zes kin-

deren in een zwembad gooit, ze verdrinken. Zet

zes kinderen bij elkaar met een bal en ze spe-

len drie tegen drie.” 

Componenten
Tot slot vertelde Verheijen dat er een misvatting

bestaat over de componenten waar het voetbal

uit bestaat. Volgens hem zijn er drie compo-

nenten: tactiek, spelinzicht en techniek. “Men-

sen denken dat het fysieke aspect een vierde

component is. Dat is niet zo. Voetbal is commu-

niceren, keuzes maken en die uitvoeren. Dat

wil je honderden keren per wedstrijd doen. En

je wil niet dat jouw ploeg tegen het einde van

de wedstrijd die handelingen minder vaak kan

uitvoeren. Het conditionele is niet rennen of

bepaalde energiesystemen, maar conditie be-

tekent dat je die handelingen zo lang mogelijk

kan uitvoeren. Fysiek is dus geen vierde com-

ponent, maar een randvoorwaarde. Een rand-

voorwaarde voor tactiek, spelinzicht en

techniek.”

Andere vakgebieden
Het voetbal leert veel van de wetenschap,

maar volgens Verheijen moeten we dat binnen

de voetballerij doseren. “We kunnen van we-

tenschappelijke vakgebieden leren in onze mis-

sie om voetbal te verbeteren. Psychologie,

periodiseren, voeding, revalideren, etc. De

vraag is hoe je de kennis die dergelijke vakge-

bieden te bieden hebben, benutten. Traditio-

neel wordt de kennis uit de wetenschap op het

voetbal geprojecteerd. Van buiten naar binnen.

Dat zorgt ervoor dat wetenschappelijke vakge-

bieden hun kennis in een niet-voetbaltaal in

deze sport droppen. Dan wordt het chaos. De

voetbaltaal wordt op die manier vervuild door

termen van buitenaf. Contextloze containerbe-

grippen vanuit verschillende wetenschappe-

lijke gebieden. Het voetbal moet dienen als

vertrekpunt en van daaruit bevraag je andere

vakgebieden. Je pakt wat je nodig hebt en

neemt dat mee naar de voetbalwereld.”

‘HET ONTBREEKT AAN UNIFORMITEIT IN TERMINOLOGIE’

‘EEN TACTISCH GOEDE
SPELER BESTAAT NIET’
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Workshop Afke van de Wouw

Na de inleiding van Raymond Verheijen ge-

hoord te hebben, was voor veel trainers

duidelijk dat ze het woord ‘mentaal’ niet in

de mond hoefden te nemen. Daar speelde

Afke van de Wouw direct op in. “Het zal

voor velen van jullie even wennen zijn om

niet meer van fysiek en mentaal uit te gaan.

Veel trainers spreken namelijk over mentale

weerbaarheid, focus en dat soort alge-

meenheden.”

Van de Wouw maakte al snel duidelijk dat

goede communicatie van essentieel belang is

binnen een teamsport als voetbal. “Vandaag

bespreken we de communicatie op teamni-

veau. Je kan de beste voetballer zijn met een

Hoe bevorder je de tactische communicatie tussen de spelers en wat voor

rol heb je als trainer-coach? Over dat probleem boog sportpsychologe Afke

van de Wouw zich tijdens haar workshop. “Zonder goede communicatie

zal een speler met goed tactisch inzicht toch niet excelleren.”

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Frank Zilver (FCU Photo)

Ondersteunen van 
de tactische communicatie 

Nationale Voetbal Symposium / Tactische communicatie
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geweldig tactisch inzicht, maar als je niet goed

communiceert met jouw medespelers, dan

komt de pass alsnog niet aan. Je weet namelijk

van elkaar niet wanneer de loopactie gaat

plaatsvinden als je niet communiceert. Dus je

aanname en pass kunnen nog zo goed zijn, het

gaat toch in samenspraak met de anderen.”

Guardiola
Door elke dag met elkaar te trainen, bevorder

je de communicatie. Daarom wordt ook wel ge-

zegd dat Pep Guardiola twee keer wereldkam-

pioen geworden is: met Spanje in 2010 en

Duitsland in 2014. De Spaanse ploeg uit 2010

bestond voornamelijk uit spelers van FC Barce-

lona en de Duitse ploeg van 2014 grotendeels

uit jongens van Bayern München. Beide ploe-

gen stonden destijds onder leiding van Guardi-

ola. “Als je veel met elkaar traint, word je

voorspelbaarder en kun je dus sneller hande-

len. Je weet dat een pass komt of wanneer een

medespeler diep gaat. Er komt minder miscom-

municatie voor en dus worden er minder fou-

ten gemaakt. Dat lukt je niet om dat in een paar

weken voorafgaand aan een WK in te slijpen.” 

Informatie verzamelen
Medespelers, tegenstanders en de coach

voorzien spelers van informatie. Daarnaast krij-

gen spelers ook informatie van andere zaken,

zowel op als buiten het veld. “Denk bijvoor-

beeld aan het soort veld waar je op speelt. Is

het een vlakke kunstgrasmat of speel je op een

knollenveld? Het veld geeft namelijk informatie

om je keuze te maken.” 

Toch zijn er volgens Van de Wouw meerdere

manieren om informatie te verzamelen. “Je

kunt ook een voorstelling maken van hoe de

wedstrijd gaat verlopen. Als je dat structureel

doet, heet dat visualisatie. Dan heb je verschil-

lende wedstrijdsituaties in gedachte. Wat ge-

beurt er als we een rode kaart krijgen of als de

tegenstander vroeg druk zet? Als jouw spelers

dat hebben doorgenomen, dan heb je ook over

mogelijke oplossingen nagedacht. Het zijn niet

exact dezelfde situaties, maar dat geldt ook

niet voor de situaties die je als trainer nabootst

op het trainingsveld.”

Manieren van communicatie
Communicatie binnen een team kan op ver-

schillende manieren. Uit onderzoek blijkt dat

communicatie voor slechts zeven procent uit

woorden bestaat, voor 38 procent uit tonaliteit

(de manier waarop je iets zegt) en 55 procent

is non-verbaal. “Zo zie je ook dat als wielren-

ners kapot zitten, ze een grijns opzetten en

hun tegenstanders lachend aankijken. Uit een

ander onderzoek blijkt dat wanneer jouw te-

genstander een positieve lichaamstaal uit-

straalt, jij zelf minder vertrouwen krijgt.”

De tonaliteit is iets waar de ontvanger nog

wel eens moeite mee heeft. “Wij Nederlan-

ders zijn bijvoorbeeld erg goed in ironie,

maar buitenlandse spelers en kinderen voe-

len dat minder goed aan. Het wordt allemaal

erg letterlijk genomen.”

Maar wat zijn andere factoren waardoor de

boodschap wel of niet goed aankomt? “De

hoeveelheid aan informatie, de timing en

ook de fitheid van de speler zijn belangrijke

factoren. Daarnaast heeft de ontvanger ook

bepaalde overtuigingen en filters waardoor

communicatie moeizaam kan verlopen.”

Volgens Van de Wouw kan een goede non-

verbale communicatie ervoor zorgen dat

een ploeg beter gaat spelen. “Je begrijpt el-

kaar sneller, omdat je geen woorden nodig

hebt.  Dat zorgt dus voor een hogere hande-

lingssnelheid. Een bijkomend voordeel is dat

jullie communicatie verborgen blijft voor de

tegenstander en daardoor wordt hun hande-

lingssnelheid juist vertraagd.”

Actietaal
Wat is de rol van een trainer als het gaat

om communicatie met de ploeg? Zorg dat je

een overvloed aan informatie beperkt en

dat je niet met algemeenheden werkt. “Ge-

bruik actietaal: links, rechts, kaats. Je her-

senen werken heel ordergericht. Vermijd

algemene termen als ‘ga voetballen’ of

‘concentreer’. Je moet ook zorgen dat als je

een term gebruikt hij voor iedereen het-

zelfde betekent. Het woord ‘meedogenloos’

is misschien niet voor elke speler duidelijk.

Hetzelfde geldt voor ‘terug naar de basis’.”

De ontvanger zal ook gaan filteren als er

een te grote informatiestroom op hem af-

komt. “Spelers sluiten zich af van een conti-

nue aanvoer van informatie. Ze kunnen niet

alles opnemen en gaan filteren. Daarom

moet je als coach timen. Wanneer geef je

feedback? Anders word je slechts een

stoorzender.”

“Vermijd ook het woord ‘geen’”, geeft de

sportpsychologe  nog mee. “Geen balverlies

lijden, niet de koppies laten hangen en laat

je niet onder druk zetten. Dergelijke uitspra-

ken werken niet, want onze hersenen ont-

houden het woordje ‘niet’ niet. Zeg dus wat

jouw spelers wél moeten doen.”

Nationale Voetbal Symposium / Tactische communicatie

Tips voor communicatie
1. Handelingsgericht en vermijd algemeenheden

2. Vermijd het woord ‘niet’

3. Doseer de informatie

4. Let op de timing

5. Let op de tonaliteit en lichaamstaal

6. Positieve feedback werkt beter
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Jan Zoutman, trainer Quick Boys

Het palmares van Jan Zoutman is indrukwek-

kend. Met zowel Argon (2005 en 2007) als IJs-

selmeervogels (2010 en 2011) veroverde hij

diverse titels, waaronder het algeheel amateur-

kampioenschap. Het leverde de 46-jarige oe-

fenmeester niet alleen de Rinus Michels Award

voor beste trainer in het amateurvoetbal op,

maar ook twee keer een overstap naar het be-

taald voetbal. Hij was hoofdtrainer van het in-

middels ter ziele gegane Haarlem en stoomde

de talenten van Jong FC Twente klaar voor het

grote werk. Sinds de zomer van 2015 is Zout-

man terug bij de amateurs, met Quick Boys is

hij koploper in de Hoofdklasse B.

Fris en fit
"Ik durf te beweren dat iedere trainer, bewust of

onbewust, periodiseert. Welke trainer gaat een

dag na een wedstrijd sprinten met zijn spelers?

Wie combineert kleine, felle partijtjes met

sprints met een korte rustpauze. Ik denk bijna

niemand. En veel trainers laten wisselspelers na

een wedstrijd iets extra's doen. Het zijn zomaar

drie voorbeelden die mijn stelling bevestigen. Ie-

dere trainer wil zijn spelers verbeteren en fris en

fit houden. Het niveau moet in het voorjaar, als

de competitie het einde nadert, hoger zijn dan

wanneer het seizoen begint. De principes van

het periodiseringsmodel zijn een goed middel

om dat voor elkaar te krijgen. Het is aan de trai-

ners om die principes in de praktijk toe te pas-

sen." Zoutman verwijst daarbij onder andere

naar de invloed van externe factoren op het pe-

"Iedereen periodiseert, 
bewust of onbewust”

"Ik durf te beweren dat iedere trainer,

bewust of onbewust, periodiseert." Op

het Nationale Trainerscongres in Bunnik

begint Jan Zoutman zijn presentatie met

deze stelling. Als hij vervolgens de vraag

stelt wie zijn spelers een dag na de

wedstrijd voluit laat sprinten steekt

niemand zijn hand op. "Zie je wel, iedere

trainer periodiseert."

Tekst: Martin Veldhuizen 

Beeld: Gerrit van Keulen

Nationale Voetbal Symposium / Periodisering
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riodiseringsmodel. Factoren als het wedstrijd-

programma, de veld- en weersomstandigheden

en de verschillen tussen spelers. In een boei-

ende presentatie van een uur vertelde hij over

deze factoren en gaf voorbeelden hoe trainers

met die invloeden om kunnen gaan.

Wedstrijdprogramma
"De planning van competitie- en bekerwedstrij-

den heb je niet zelf in de hand, die van oefen-

wedstrijden wel. Het belangrijkste principe is

dat je bij doordeweekse wedstrijden de trai-

ningsweek neutraliseert en trainingsprikkels

een weekje uitstelt. In de praktijk duurt een

trainingscyclus dus vaak geen zes maar

zeven, acht of zelfs negen weken. Trainers

doen er verstandig aan oefenwedstrijden in te

plannen na week twee, vier of zes van de cy-

clus. Twee weken achter elkaar dezelfde prik-

kel geeft immers meer effect dan een prikkel

die onderbroken wordt."

Weers- en veldomstandigheden
"Iedere trainer heeft te maken met wisselende

weers- en veldomstandigheden. Een nat of be-

vroren veld geeft een andere belasting dan een

droog veld en voetballen op kunstgras is fysiek

anders dan op een natuurgrasveld. Een moeilijk

bespeelbaar veld zorgt sowieso al voor een

extra prikkel voor de spelers, dus soms is het

verstandig om geen nieuwe oefenstof aan te

bieden. Dat geldt ook als je geen heel veld tot

je beschikking hebt. Bij een kleiner veld wordt

de belasting zwaarder, pas de oefeningen

daarop aan."

Verschillen tussen spelers
"Elke speler is verschillend. Verschillen in leef-

tijd, blessureverleden, de positie in het veld en

de woon-werksituatie zorgen ervoor dat niet ie-

dereen even fit is. Veel trainers houden daar in

hun trainingsprogramma geen rekening mee,

maar een speler die de dertig gepasseerd is

moet toch echt anders belast worden dan een

speler die nog niet volgroeid is. En een speler

die in de bouw werkt of aan het CIOS studeert

en de hele dag in beweging is, kan niet dezelfde

arbeid leveren als iemand die zittend werk doet.

Individueel periodiseren kan prima, maar het

vraagt wel enige voorbereiding. Want je moet

vóór je training weten hoeveel spelers er komen

en wat hun belastbaarheid is. Topfitte spelers

kunnen alle blokken meedoen, anderen mis-

schien één of twee minder. Vervolgens kun je

eenvoudig uitrekenen hoeveel spelers je be-

schikbaar hebt voor alle blokken en de best pas-

sende trainingsvorm kiezen."

Voetbalniveau
"Heeft je elftal het zwaar en lopen de spelers op

hun tenen? Omdat ze gepromoveerd zijn, of

omdat de beste speler(s) niet beschikbaar of ver-

trokken zijn? Harder of vaker trainen is geen

goede oplossing! Je kunt beter af en toe een neu-

trale week inlassen en de cyclus met een week

verlengen. Ook kun je de intensiteit van de trainin-

gen verhogen. Daardoor gaat de handelingssnel-

heid omhoog en stijgt vanzelf het niveau."

Blessuregolf
"Heeft je elftal een extreem zware wedstrijd

gehad? Voetballen ze veel wedstrijden achter

elkaar of spelen ze op slechte velden? Als je er

tijdens de training geen rekening mee houdt

kan het voor een blessuregolf zorgen. Wat extra

rust door korter te trainen, één blok per training

minder af te werken, of een neutrale week in te

lassen kan in zo'n situatie geen kwaad. Wat je

bovendien vaak ziet, is dat de invallers zich

extra willen bewijzen en doorlopen met kleine

pijntjes. Met alle gevolgen van dien."

Inpassen van jeugdspelers
"Bij spelers die vanuit de jeugd doorstromen

moet je de trainingsintensiteit geleidelijk verho-

gen. De normale trainingen vormen meestal al

een extra belasting. Trainden ze bij de jeugd

twee keer, dan is het niet verstandig dat ze bij

de senioren drie keer trainen. Ik laat ze vaak

wel meedoen met de voetbaltechnische en -

tactische training, maar niet met de conditio-

nele. En in de eerste cycli sprinten ze niet of

nauwelijks. Pas als een jeugdspeler een hele

cyclus fit is mag hij het volgende blok meer

doen. Het duurt bij mij gemiddeld anderhalf 

seizoen voordat een jeugdspeler alles mee kan

doen, maar ze raken daardoor nooit overbelast."

Wedstrijdsport
"Voetbal is een wedstrijdsport. Spelers moeten

tijdens de wedstrijd op hun best zijn, niet bij de

training. Het is aan de trainers om daarvoor te

zorgen. Periodiseren is niet het doel, maar

slechts een middel om dat voor elkaar te krij-

gen. Maar wel een mooi middel!"

Nationale Voetbal Symposium / Periodisering

'SPELERS MOETEN TIJDENS DE WEDSTRIJD 
OP HUN BEST ZIJN, NIET BIJ DE TRAINING'
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Bert van Lingen, voetbalcoach

"Voetbal is een spel waarbij je minimaal één

doelpunt meer moet maken dan je tegen-

stander. Het gaat om wie er het beste is, om

de winst. Haal je dat gegeven weg, dan krijg

je een ander spel. Kijk maar eens om je heen,

op pleintjes en in voetbalkooien. Daar zie je

geen kinderen die om pionnen of jassen

heen dribbelen, of voetballertjes die positie-

spelletjes doen. Ze spelen altijd partijtjes en

willen allemaal de winnaar zijn. Winnen is

daarom een essentieel onderdeel van het

voetbalspel."

Bert van Lingen werd in december zeventig

jaar en heeft een imposant cv. Als voetballer

speelde hij in een grijs verleden voor de ama-

teurclubs Concordia en DHC. Trainer was hij

van de profclubs Holland Sport, FC Groningen

en de De Graafschap, voordat hij later assis-

tent werd van de bondscoaches Jan Zwart-

kruis, Kees Rijvers, Rinus Michels en Dick

Advocaat. Na zijn periode bij de verschillende

vertegenwoordigende elftallen volgde Van Lin-

Oranje ontbreekt deze zomer op het EK in Frankrijk. Geen ramp, volgens

Bert van Lingen, want de ene lichting is nu eenmaal beter dan de andere.

Hij maakt zich wel zorgen over de toekomst van ons jeugdvoetbal,

waarin plezier vaak het belangrijkst genoemd wordt. "Winnen is een

essentieel onderdeel van het voetbalspel."

Tekst: Martin Veldhuizen | Beeld: Jeroen Putmans

Nationale Voetbal Symposium / Toekomst 
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gen het spoor van Dick Advocaat. Samen

werkten ze bij Glasgow Rangers, Zenit Sint-Pe-

tersburg en de nationale elftallen van België,

Rusland en Servië. Met Advocaat ging hij ook

naar zijn voorlopig laatste club, het Engelse

Sunderland, waar hij enkele maanden geleden

vertrok.

Van Lingen gaf tijdens zijn lange carrière trai-

ning aan een groot aantal Nederlandse voet-

baltalenten. Marco van Basten, Ruud Gullit,

Frank de Boer, Danny Blind, Dennis Bergkamp,

Patrick Kluivert, Arjen Robben en Wesley

Sneijder, allemaal stonden ze bij Oranje met

hem op het trainingsveld. Als geen ander kan

Van Lingen dan ook zijn licht laten schijnen

over de toekomst van het Nederlandse jeugd-

voetbal. Zijn mening telt en met een inspirerend

betoog sloot hij het Nationaal Trainerscongres

in Bunnik af.

Geweldige lichting
"In 1983 gingen Kees Rijvers en ik met het Ne-

derlands Elftal onder 20 naar het WK in

Mexico. We presteerden daar hartstikke goed,

maar dat lag echt niet aan Kees en mij. We

hadden gewoon een geweldige lichting spe-

lers, waarmee Oranje een paar jaar later in

1988 Europees Kampioen werd. Nederland is

een klein land, we hebben niet onbeperkt de

beschikking over enorm veel talent. De ene

lichting is beter dan de andere. Dus laten we

niet in paniek raken als we een keer een toer-

nooi missen, zoals komende zomer het EK in

Frankrijk. En laat de KNVB vooral niet van de

trainers van de vertegenwoordigende jeugdelf-

tallen eisen dat er titels worden gewonnen. Dat

hangt namelijk vooral af van het aanwezige ta-

lent in een bepaalde leeftijdscategorie.

Wat we wel van de KNVB en onszelf mogen

verwachten, is dat we er alles aan doen om

spelers zo goed mogelijk op te leiden. In orga-

nisatie en voorwaarden, maar ook in de uitvoe-

ring. Dat betekent onder andere dat de

allerbesten met én tegen de allerbesten moe-

ten spelen. Voetballers die van de KNVB een

uitnodiging ontvangen voor een vertegenwoor-

digend elftal en vervolgens om onduidelijk

reden afzeggen en bij hun club blijven? Ik kan

er heel slecht tegen.

F16
In Nederland hebben we 37 profclubs, die

samen jaarlijks ongeveer 700 jeugdspelers zou-

den moeten afleveren bij de senioren. Die ver-

deeldheid is niet goed, want het grootste deel

ontbreekt echte topkwaliteit en haalt het prof-

voetbal niet eens. Waarom werken de clubs zo

weinig samen? Laat ik een voorbeeld geven:

vanuit Arnhem rijden busjes naar Nijmegen om

jeugdspelers op te halen en omgekeerd. De

chauffeurs van die busjes moeten uitkijken dat

ze onderweg niet met elkaar in botsing komen,

haha. Het niveau gaat alleen omhoog als we

ons focussen op de allergrootste talenten en

de krachten bundelen. 

Nog een voorbeeld: mijn zoon heeft een oplei-

ding tot F16-piloot gevolgd. Voordat je überhaupt

aan die opleiding mag beginnen vinden er eerst

gedurende zes maanden allerlei selecties plaats

op verschillende aspecten. Zo gaat iedere gese-

lecteerde in die periode met een instructeur in

een klein sportvliegtuigje de lucht in. Tijdens het

vliegen maakt de instructeur een paar loopings

en als de kandidaat misselijk wordt en moet

spugen of zijn oriëntatie kwijt raakt, kan hij di-

rect vertrekken. Ook in onze voetbalopleiding

moeten we zo streng durven zijn."

Bewust moeilijk doen
Van Lingen hield de trainers in de zaal voor dat

zij medeplichtig zijn aan de toekomst van het

voetbal. Zij vormen volgens hem het fundament

van het voetbal, zonder hen zou de smalle laag

topvoetballers er niet zijn. "In het beleidsplan

van de KNVB staat: 'Voetbal om van te houden,

dat is waar wij voor staan.' Wat mij betreft kan

daar direct een streep doorheen, want jullie en

ik houden van voetbal. We zijn er niet voor

niets dag en nacht mee bezig. Tot mijn verba-

zing en ergernis hoor ik vaak dat voetbal vooral

plezierig moet zijn. Nou, van mij mag het af en

toe best pijn doen hoor. Onlangs zei iemand

tegen mij: 'Sport is bewust moeilijk doen door

vrijwillig onnodige obstakels proberen te over-

winnen.' Ik kan mij daar volledig in vinden.

Presteren en jezelf continu verbeteren vraagt

nu eenmaal opofferingen."

Volgens de oud-bondscoach is niet het plezier

het belangrijkste, maar gaat het om het formu-

leren van sportieve uitgangspunten en doel-

stellingen. "Natuurlijk is plezier een belangrijke

voorwaarde. Daarom zijn onze competities zo-

veel mogelijk op niveau ingedeeld, want steeds

met 10-0 winnen of verliezen is voor beide par-

tijen niet leuk. En speltechnisch en -tactisch

leiden wij onze spelers prima op, bovendien

groeit het aantal leden van de bond nog steeds,

dus je kunt de conclusie trekken dat we het uit-

stekend voor elkaar hebben met z'n allen.

Maar zoals ik eerder al zei, bij elke voetballer

gaat het van jongs af aan op de pleintjes uitein-

delijk maar om om ding: één doelpunt meer

maken dan de tegenstander. Dat aspect moet

in de opleidingen veel meer aandacht krijgen.

Het gaat om WINNEN! Het is jullie taak als trai-

ner om daarop te hameren."

Nationale Voetbal Symposium / Toekomst 

'LATEN WE NIET IN
PANIEK RAKEN ALS
WE EEN KEER EEN

TOERNOOI MISSEN'
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Weet u nog wie Richard Nieuwenhui-
zen was? Vast wel! Anders is die
naam wel ergens in de krochten van

uw hersenpan opgeslagen. Ik moest er aan
denken toen ik het berichtje in de krant las, dat
er een toename van het aantal excessen in het
voetbal te verwachten valt. Voor een ieder die
regelmatig op de vaderlandse voetbalvelden
rondloopt, is dat niet verrassend te noemen. 
Het wachten is tot het weer grandioos uit de
klauwen gaat lopen. Nog steeds gaat het net
goed, maar die lijn is flinterdun. Is dit een spe-
cifiek voetbalprobleem? Welnee, gewoon een
maatschappelijk probleem, waarin een gigan-
tisch gebrek aan het aanvaarden van autoriteit
ten grondslag ligt. Daar hebben we in Neder-
land wel erg veel last van. Die doorgeslagen
drang om alles maar te kunnen uiten en te zeg-
gen vertaalt zich ook naar gedrag op het voetbalveld. 

Is een scheidsrechter nog een autoriteit? Is een doordeweekse trainer nog een autoriteit?
Nee, iedereen vindt dat hij of zij iets te vertellen moet hebben, ook als dat in negentig procent
van de gevallen niet zo is. We zien de speler die een kilometer buitenspel staat, maar een
grensrechter of scheidsrechter tierend voor blinde vink uitmaakt. We kennen ook wel die
scheldende ouders, waar de trainer in hun kroost niet de nieuwe Messi herkent. Geen won-
der dat veel scheidsrechters er de brui aan geven en zich wekelijks niet meer voor Jan Lul
willen laten uitmaken. Geen wonder dat er spelers zijn die beslist niet meer tegen een team
willen spelen waar ze op voorhand al de nodige problemen verwachten of zelfs complete
teams, die de boete van de KNVB dan maar voor lief nemen. Alles beter dan de problemen op-
zoeken. 

Het competitievoetbal van de KNVB staat onder druk en dan hoofdzakelijk in de recreatieve
sector. Wat is de oplossing en is er wel een oplossing? Of moeten de bloed- en doelgroepen
die herhaaldelijk voor problemen zorgen hun eigen ‘kooigevechten’ maar houden? Want daar
gaat het naar toe. 
De reguliere elf tegen elf competitie is vaak gewoon niet leuk meer. Ik voorspel u dat de alter-
natieve voetbalvormen gaan toenemen. Zo gaan clubs onderling steeds meer hun eigen com-
petities organiseren of gaan intern de gezelligheid weer opzoeken via allerlei voetbalvormen.
Ze willen niet meer afhankelijk zijn van de competitie-indeling van de KNVB waar ze op voor-
hand al op teams stuiten die voor problemen gaan zorgen. 

Het voetbal loopt gewoon tegen haar eigen grenzen aan en heeft helaas niet het zelfreinigend
vermogen om dat om te draaien. Is dat jammer? Ja, maar altijd nog beter dan maar weer lan-
delijke praatsessies organiseren, waarvan je weet dat het niets uit haalt. Het rapaille trekt er
zich toch niets van aan en trekt een spoor van vernieling door het voetballandschap. “Als het
niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.” 

Hans Bijvank
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Nederlands Trainerscongres 2016
Vrijdag 6 mei 2016 - Stadion PEC Zwolle


