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De inhoud van deze 'De Trainer Coach' is volledig gewijd aan het
negende Nederlandse trainerscongres welke plaatsvond op 28
mei jl. Vanwege een vervelende griep kon ik helaas zelf niet

aanwezig zijn bij het congres, en derhalve voor mij een mooie gelegen-
heid om te lezen wat er zoal is geboden op deze dag. Wie ongetwijfeld
met veel plezier zal terugkijken op dit congres is Peter Wesselink. Hij
werd namelijk gekozen tot beste amateurtrainer van het jaar. Een
mooie waardering in de vorm van de Rinus Michels Award viel hem ten
deel. Peter, gefeliciteerd met de prijs en het komende seizoen veel
succes in de Topklasse.

Op zaterdag 21 mei heeft onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
plaatsgevonden. Ook dit jaar heeft de vergadering ingestemd met het
voorstel van het Hoofdbestuur om de contributie niet te verhogen. Dat
betekent dat de contributie nu al sinds 2006 niet meer is verhoogd. Dat
is goed voor onze leden en geeft ook aan dat binnen de VVON een
goed financieel beleid wordt gevoerd. En dat mag ook wel eens gezegd
worden, want de zaken financieel op orde hebben is in de voetbalwe-
reld zeker niet vanzelfsprekend. Door dezelfde vergadering is ook inge-
stemd met mijn herverkiezing als voorzitter van de VVON. Samen met
mijn medebestuurders wil ik mij graag nog eens een periode van drie
jaar inspannen voor de individuele en collectieve belangen van onze
leden. Belangrijk speerpunt voor mij is in ieder geval het nog verder
verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening. De nieuwe website
zal hierbij een belangrijk communicatieplatform moeten worden. Ook
zal ik mij inspannen om de bijscholingen interactiever vorm te geven
met goede docenten/gastsprekers/coaches, en waar mogelijk bijeen-
komsten gedifferentieerd naar licentieniveau. Genoeg te doen dus.

Op 9 juni heeft, mede op aandringen van de VVON, overleg plaatsge-
vonden over de uitvoering en controle van het trainerslicentie beleid.
Concreet is ondermeer afgesproken dat alle verenigingen door de
KNVB nogmaals middels een schrijven worden gewezen op de belang-

rijkste aspecten op dit gebied.
Vanaf juli zullen alle clubs/trai-
ners door de KNVB worden ge-
controleerd op naleving van de
licentie regels. De VVON heeft
bij de KNVB aangedrongen om
dit controleproces sneller dan
voorheen af te ronden en uiter-
lijk in oktober geconstateerde
overtredingen voor te leggen
aan de tuchtcommissie. De
KNVB heeft toegezegd hier uit-
voering aan te geven en de
VVON te betrekken in dit pro-
ces. Daarnaast zal het dispen-
satiebeleid strikter worden toe-
gepast en zal bij
dispensatieverzoeken advies
worden gevraagd aan de
VVON. Wij zullen het nauwge-
zet volgen en waar nodig actie
ondernemen. Komt u als lid zaken tegen die volgens u aanleiding zijn
om nader te onderzoeken, meld u dit dan aan ons. We hebben namelijk
een gezamenlijke plicht om ons vak te beschermen. 

Het seizoen zit erop. De winnaars zijn bekend, en daarmee ook dege-
nen die het (net) niet hebben gered. Volgend seizoen hebben we alle-
maal weer nieuwe kansen. Zorg ervoor dat u bij het begin van het sei-
zoen de gemaakte afspraken contractueel goed heeft vastgelegd. Zorg
tijdig voor de benodigde studiepunten en verleng uw licentie op tijd. 

Ik wens u een fijne vakantie.
Arnold Westen

Van de voorzitter
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Peter Wesselink, amateurtrainer van het jaar

“Belangrijk dat spelers 
zelf over zaken nadenken”
Peter Wesselink mag zich het komende jaar 'Amateurtrainer van het

jaar' noemen. Wesselink had zijn nominatie te danken aan het kampi-

oenschap in de zaterdag Hoofdklasse C met SVZW. De 43-jarige oefen-

meester is trots op zijn uitverkiezing. "Zoiets zou elke trainer strelen."

Tekst: Rogier Cuypers
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"Je wordt niet genomineerd omdat je niets ge-

presteerd hebt. Jouw manier van werken en

de prestaties vallen op." Het ontvangen van de

Rinus Michels Award doet Wesselink, die

ruim tien jaar in het trainersvak zit, goed.

"Zoiets zou elke trainer strelen. Ik heb mezelf

weleens afgevraagd waarom ik trainer ben

geworden." Die vraag is uiteindelijk voor hem

zelf eenvoudig te beantwoorden. "Het gaf mij

een prettig gevoel, een bepaalde status. Iets

doen waarvan jij het gevoel hebt dat je goed

kan. En vaak vind je alles leuk dat je goed

kunt. Zo'n prijs als deze geeft je wel een pret-

tig gevoel en het is dat gevoel dat ervoor heeft

gezorgd dat ik trainer ben geworden. Je zoekt

een soort gevoel van eigenwaarde. Het is leuk

dat ik vanuit district Oost ben genomineerd.

Vervolgens ben je op zo'n dag afhankelijk van

hoeveel trainers er uit jouw district komen. Je

kiest vaak toch je eigen trainer."

Kwaliteiten
"Het is lastig je eigen kwaliteiten als trainer te

benoemen", vervolgt Wesselink. "Zeker op dit

niveau krijg je met een hoop zaken te maken

die je moet handelen. Ik heb wel een aantal

pijlers: ben positief ingesteld, ga uit van het

goede. Dat heb ik ook in het dagelijks leven,

negativiteit brengt weinig. Toch zie je in de

voetbalwereld dat als het niet goed gaat er

teruggevallen wordt op negativiteit. Met een

positieve uitstraling bereik je meer. Als ieder-

een zijn afspraken nakomt, dan kan een te-

genstander beter zijn. Als iedereen er alles

aan gedaan heeft, blijf ik positief."

Toch is het niet alleen maar zonneschijn in de

voetballerij. "Soms ben ik wel negatie  f, maar

dat komt voort uit persoonlijke frustratie. Dat

probeer je zoveel mogelijk te vermijden, maar

dat is lastig. Het blijft emotie. Toch probeer je

als trainer rationeel te blijven denken. En als

ik zie dat afspraken niet na worden gekomen

of jongens bewust verzaken, dan heb je recht

om daar kritisch over te zijn. Dat gaat me

zeker beter af dan in het begin van mijn trai-

nersloopbaan. Bij AGOVV A1 reageerde ik vrij

emotioneel, je maakt je drukker om dingen. Nu

bekijk ik zaken meer van een afstand. Ik heb

dat geleerd door mezelf de spiegel voor te

houden. Kritisch naar jezelf blijven kijken is

belangrijk als trainer." 

Voorbereiding 2011/2012
Het belooft een hectische periode te worden

voor Wesselink en zijn SVZW in aanloop naar

het nieuwe seizoen in de Topklasse. "Omdat

de Topklasse twee weken eerder van start

gaat dan de Hoofdklasse, is onze voorberei-

ding twee weken korter. In die tijd moet veel

geregeld worden. Zelf kom ik pas op 22 juli

terug van vakantie, want ik ben nu eenmaal

gebonden aan kindervakanties. Op 23 juli kun-

nen we dus beginnen met de voorbereiding.

In juni komen we twee weken bij elkaar, heb-

ben dan vier weken vakantie en dan vier

weken voorbereiding naar de competitie toe.

Het is niet ideaal, want een klein groepje is in

juli ook nog afwezig vanwege vakantie. Het

wordt proppen in vier weken, want voetbal-

lers hebben wedstrijdritme nodig. Normaal

speel ik zes duels in zes weken. Nu heb ik in

vier weken tijd vijf wedstrijden gepropt. Dan

kun je minder doen in trainingen en spelers

minder belasten."

Conditioneel
De vrees dat spelers met een te grote conditi-

onele achterstand van de vakantie terugko-

men, heeft Wesselink niet. "Je bent op een

niveau aan het werk waarbij ze goed voor

zichzelf zorgen. Dat is ook wel de praktijk. Ik

geef ze mee dat ze wel twee of drie weken

niets kunnen doen, maar dat ze vanzelf wel de

behoefte krijgen om wat te gaan doen. Het

meest ideaal is als ze gaan voetballen met

wat vrienden. Gewoon 3 tegen 3, 4 tegen 4 of

5 tegen 5. De meeste voetballers hebben na-

melijk een hekel aan een duurloop in het bos.

Maar als je echt wil, ga je 's ochtends maar

wat eerder je bed uit." 

"Foppe de Haan zei wel eens: 'van lopen in het

bos leren ze lopen in het bos en niet voetbal-

len'. Zelf heb ik veel duurlopen gedaan en dat

vond ik prettig. Ik geef ze van tevoren aan niet

te zwaar te worden. De jongens moeten bezig

blijven en het lichaam stimuleren. De eerste

training van het seizoen moet niet het eerste

moment van inspanning worden."

"Ik meet jongens niet, zet ze niet op een weeg-

schaal", vervolgt Wesselink. "Als je dat doet,

dan moet je er consequenties aan verbinden

en er echt wat mee willen. Mijn ervaring is dat

er één of twee wat minder gedaan hebben,

maar dat betaalt zich in negatieve zin voor ze

uit. De jongens gooien er meestal niet met de

pet naar. Doen ze dat wel, dan hebben ze daar

alleen zichzelf mee. We hebben een brede

groep met een man of twintig en drie keepers.

Als je niet aanhaakt, ga je niet spelen. En op

dit niveau hebben de jongens een groot eer-

gevoel." 

Ervaring in de voetballerij
De in Apeldoorn geboren Wesselink is als

speler in de jeugd begonnen bij de Apel-

doornse Boys. Rond zijn vijftiende, zestiende

jaar maakte hij de overstap naar de jeugd van

AGOVV. Vervolgens maakte hij bij Go Ahead

Eagles zijn eerste minuten in het betaalde

voetbal. "Daar kreeg ik vervolgens geen

nieuwe aanbieding en assistent-trainer Jan

Jongbloed nam me als amateur mee naar Vi-

tesse. Ik was toen 21 jaar en wilde voor me-

zelf kijken of ik nog één keer die stap kon

maken. In het eerste jaar heb ik nog in het

tweede elftal gespeeld, maar de twee seizoen

erop als contractspeler. Ik heb wel aan het

“Je wordt niet genomineerd
omdat je niets gepresteerd hebt“
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betaalde voetbal geroken, maar ik was er vrij

snel van doordrongen dat ik het grote geld in

het voetbal niet zou verdienen. Daar was ik te

beperkt voor. Het is wel prettig dat ik zes jaar

in die wereld heb rondgelopen en veel heb

geleerd." 

"Toen was ik er nog niet achter dat de trainers-

wereld wat voor mij was. Ik dacht als speler

wel na over zaken, was geen intuïtieve voetbal-

ler. Ik moest slim zijn, omdat ik niet zo snel was.

Ik werd gedwongen om na te denken en daar is

misschien het één en ander geboren. Na mijn

periode bij Vitesse heb ik nog een aantal jaren

bij de amateurs gespeeld en ben op mijn 31e

gestopt. Ik was nog vrij fit, maar de drang om

trainer te worden was groot. Ik had het als spe-

ler allemaal wel gezien. Bij AGOVV kreeg ik

meteen de mogelijkheid om bij de A1 in te stap-

pen. Dat was een goede leerschool, want je

moest proberen de jongens te blijven interesse-

ren voor voetbal naast alle afleiding. Ik trainde

daar vaak met een groep van veertien jongens

en je moest slim omgaan met kleinere aantallen

en daar doelstellingen bij halen." 

Tegenslag
Na AGOVV ging Wesselink als trainer aan de

slag bij achtereenvolgens s.v. Vaassen (vier sei-

zoenen), csv Apeldoorn (vier seizoenen) en nu

SVZW voor het derde jaar. Zijn grootste tegen-

slag als trainer kende hij in zijn tijd in Apeldoorn.

"Bij csv Apeldoorn had ik er graag een vijfde

jaar aan vastgeknoopt. We werden in mijn

vierde seizoen kampioen en de sponsors wilden

het jaar erop meer gaan doen. Ook zouden er

nu vijf spelers van buitenaf betaald worden in

plaats van drie en verder zou er nog een kunst-

grasveld komen.  Voor mij waren er genoeg

aanknopingspunten. In november/december

stonden we er niet zo heel goed voor en toen

was de knoop al doorgehakt. Het was een aan-

tal keren slikken voor me. Maar je kunt nog zo'n

goed verhaal hebben, de club heeft de touwtjes

in handen. Het is echter frustrerend dat je door

het kampioenschap de club weer op de kaart

hebt gezet, maar dat je het karwei niet mag af-

maken. Dat tast je eergevoel aan, zeker omdat

de clubleiding zich in mijn ogen niet goed had

voorbereid. Ze verwachten van jou dat je na-

denkt over je keuzes en dat mag je dan ook van

de club verwachten. Het is zeker geen reden

om aan mezelf te gaan twijfelen. Het kampioen-

schap was het best mogelijke afscheid bij csv."

SVZW
Zonder club kwam de Apeldoorner niet te zitten.

SVZW werd zijn nieuwe uitdaging. "Die club zat

bij ons in de competitie. Ik vond het een club

met uitstraling en in mijn ogen met de beste se-

lectie. Het was voor mij een stap voorwaarts.

Het was een logische stap en heb zelf het initia-

tief genomen naar de club toe.  De kracht van

mijn ploeg is de kwaliteit die het herbergt. Uit-

eindelijk bepaalt de kwaliteit van de hele groep,

dus niet alleen de eerste elf, voor een groot ge-

deelte waar je eindigt. Als je naar het hoogste

amateurniveau wilt, hangen daar consequen-

ties en verplichtingen aan. Dat vullen ze bij deze

club goed in." Maar is de invloed van Wesselink

er dan niet in zijn team? "De trainer bepaalt wie

er zaterdag spelen, of ze fit zijn en hoe we spe-

len. Ook bepaal je voor een gedeelte welke spe-

lers je in je selectie wilt hebben. Die invloed is

er dus wel degelijk." 

Grote groep
Wesselink heeft zijn eigen gedachtes over hoe

te werken met een trainingsgroep. "Ik geloof in

het werken met een grote groep. Dat is herken-

baar voor mezelf als trainer en ook voor de spe-

lers. Je kunt 11 tegen 11 spelen, want dat

benadert voor honderd procent de zaterdagsi-

tuatie. Partijvormen als 6 tegen 6 of 7 tegen 7

zijn allemaal surrogaat en afgeleiden van 11

tegen 11. Tijdens de trainingen probeer ik de

ideale situatie te creëren. Ik wil ook dat het

tweede elftal op hetzelfde tijdstip op het veld

naast ons traint. Als er jongens wegvallen, kun

je jongens tijdens de training overhevelen." 

Voetbalvisie
"De kwaliteit van je groep bepaalt de speel-

wijze", vindt Wesselink. "Bij alle clubs speel ik

vanuit een 1:4:3:3-systeem. Dat is de basis voor

mij waar het mee begint, maar daar variëren we

mee. Ik ben een trainer die spelers eigen initia-

tief geeft en mee laat denken. Het is goed als

spelers voelen dat ze invloed hebben op be-

paalde keuzes. Rinus Michels heeft daar een

mooi boek over geschreven. Dat zijn theorieën

die je in de praktijk probeert te brengen als je

zelf voor de groep staat. Het is iets dat je moet

leren, want het vraagt een bepaalde kwets-

baarheid van de trainer. Maar door op deze ma-

nier te werken ben je spekkoper. Toch moet je

wel de regie in handen houden en ben jij de-

gene die bepaalt. Bij csv Apeldoorn voelde ik

wel dat spelers aanvallender wilden spelen dan

we deden. We speelden vanuit een hechte ver-

Foto: Henk Steen
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Naam: Peter Wesselink

Geboortedatum: 24-05 1968 

Woonplaats: Apeldoorn

Gespeeld voor: AGOVV / Go Ahead Eagles /

Vitesse / GVVV / Rohda Raalte

Carrière als trainer

Seizoen Club

1999-2001 A.G.O.V.V.

2001-2005 s.v. Vaassen

2005-2009 csv Apeldoorn

2009-heden SVZW

Opleiding

1998 Trainer Coach 3

2001 Trainer Coach 2

2005 Trainer Coach 1 

PASPOORT
dediging en kwamen er snel uit als we de bal

kregen. Daar had mijns inziens de groep baat

bij. Je probeert jouw gedachte over voetbal

over te brengen op jouw spelers. Ze moeten

meedenken, maar je probeert ze een bepaalde

richting op te duwen. Uiteindelijk hebben we bij

csv vastgehouden aan onze visie. Het kan ook

je kop kosten, want spelers kunnen als ze een

blok vormen een trainer eruit werken."

Eigen verantwoordelijkheid
"Ik wil jongens niet volstoppen met afspraken,

maar zorgen dat ze er zelf over nadenken", gaat

hij verder. "Thuis leg ik mijn kinderen ook geen

dingen op, je maakt afspraken met elkaar en je

verwacht normaal gedrag. Als je dreigt te laat

te komen, dan bel je even. Laat het niet zomaar

voorbij gaan. Elk jaar benoemen we een aantal

zaken opnieuw. Als ik het gevoel krijg dat er

wordt gemarchandeerd, dan reageer ik daar

wel op. Het besef moet er bij de groep zijn dat

mijn keuzes gebaseerd zijn op het samen pres-

teren. Ik maak geen keuzes op basis van per-

soonlijkheden, maar keuzes die voor het elftal

het beste zijn. Want dat komt ook voor mij ten

goede. Dat is voor spelers lastig. Voetbal is een

teamsport, maar niets is zo individueel als een

voetballer. Iedereen denkt aan zichzelf."

Raymond Verheijen
Wesselink is net als veel trainers een aanhan-

ger van het periodiseringsmodel van Raymond

Verheijen. Vanwege het periodiseren zijn er bij

SVZW zo weinig geblesseerde spelers, meent

Wesselink. "Ik heb een bepaalde indeling, want

we trainen maandag, dinsdag en donderdag.

Maandag is echt een hersteltraining. We spe-

len dan grote voetbalvormen en proberen uit de

duels en explosiviteit te blijven. We hebben ook

wat pass- en trapvormen en afwerkvormen.

Dinsdag geef ik ze echt een conditionele prik-

kel. Ik werk al tien jaar met het periodiserings-

model van Verheijen. Ik heb daar veel gevoel bij

en merk in die jaren dat ik nauwelijks blessures

heb in mijn groep. Je moet er slim mee omgaan.

Het vraagt een bepaald inzicht en bepaalde ma-

nier van werken. Dan heb je spelers het hele

jaar fit en fris. Niet dat ze eerst heel fit zijn en dat

het vervolgens minder wordt, omdat je ze geen

prikkels meer geeft. Je moet het opbouwen,

constant werken aan fitheid en de jongens niet

over de kling jagen. De trainer heeft daarin een

grote invloed. Je ziet in het voetbal vaak dat

jonge jongens aanhaken bij een eerste elftal,

maar dan op hun tenen lopen. Daarmee kunnen

blessures ontstaan en zul je spelers moeten 

beschermen door ze een keer een training over

te laten slaan. Het is misschien niet erg conven-

tioneel, maar wel verstandig." 

Minder oefenduels
"Verheijen volg ik op Twitter en hij is een hele

campagne begonnen om zijn mening wereld-

kundig te maken en trainers zich ervan bewust

te maken. Hij zet me echt aan het denken. Op de

cursus heb ik met zijn manier van benaderen

kennis gemaakt. Je hebt niets aan spelers die

geblesseerd zijn. Als je altijd met de in jouw

ogen ideale elf kunt starten, heeft dat direct 

effect op het resultaat."

Wesselink plant af en toe zeker oefenduels in,

maar met mate. "Als je een te druk programma

hebt, moet je in de trainingen de rem erop zet-

ten. Wat Verheijen dan zegt is dat veel trainers

in het betaalde voetbal klagen over het te

drukke programma met al die wedstrijden en

ze niet kunnen periodiseren. Maar wij als ama-

teurtrainers plannen wel allemaal wedstrijden

in door de week. Daar moet je beter over 

nadenken. Af en toe een wedstrijd plannen is

handig, maar je belast de jongens daar wel

extra mee."

Toekomst
Nog steeds is de Amateurtrainer van het jaar

leergierig, maar voor dit moment heeft hij zijn

plafond bereikt. "Nu zit ik bij een club waar op

amateurniveau niet zoveel boven zit. Dit is het

niveau waar ik graag op werk. Zoals ik er nu in

sta, zou ik niet snel het betaalde voetbal in

gaan. De combinatie trainer zijn en werken 

bevalt me goed. Nu heb ik niet echt de ambitie

om die stap te maken. Misschien komt dat 

moment nog een keer."
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Organisatie
-  Bij de eerste pylon 2 of 3 spelers, waarvan 1 met bal
-  Bij de overige pylonen 1 speler zonder bal
-  Speler 1 speelt in op 2 die een vooractie maakt
-  2 kaatst de bal terug op 1
-  1 speelt in op 3 die een vooractie maakt
-  3 kaatst op 2
-  2 speelt 4 in
-  4 en 3 spelen samen een 1-2
-  4 speelt 1 in en loopt de bal na
-  Elke speler schuift 1 pylon door
-  Totale lengte: 40 meter

Coaching
-  Op binnenkant voet inspelen
-  Hard inspelen
-  Kaatser snelheid uit de bal laten halen
-  Juiste moment van vooractie kiezen
-  Altijd schuin weg vragen
-  Goed ingedraaid staan
-  Tijdens vooractie kijken of passer de bal al kan spelen

Passen en trappen in 5 of 6-tallen (1)
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Organisatie
-  Bij de eerste pylon 2 of 3 spelers, waarvan 1 met bal
-  Bij de overige pylonen 1 speler zonder bal
-  Speler 1 speelt in op 3 die een vooractie maakt
-  3 kaatst de bal terug op 2 die een vooractie maakt
-  2 maakt vooractie en speelt 4 die een vooractie maakt
-  4 zet met 3 een 1-2 combinatie op
-  4 speelt 1 in en loopt de bal na
-  Elke speler schuift 1 pylon door
-  Totale lengte: 40 meter

Coaching
-  Op binnenkant voet inspelen
-  Hard inspelen
-  Kaatser snelheid uit de bal laten halen
-  Juiste moment van vooractie kiezen
-  Altijd schuin weg vragen
-  Goed ingedraaid staan
-  Tijdens vooractie kijken of passer de bal al kan spelen

Passen en trappen in 5 of 6-tallen (2)

Organisatie
-  Bij de eerste pylon 2 of 3 spelers, waarvan 1 met bal
-  Bij de overige pylonen 1 speler zonder bal
-  Speler 1 speelt met lange pass de bal op speler 4
-  Speler 4 speelt de bal terug op speler 2 die een vooractie maakt
-  Speler 2 en speelt in op speler 3 die een vooractie maakt
-  Speler 3 speelt de bal naar speler 4 die doorgelopen is
-  4 speelt de bal op speler 1 en loopt de bal na
-  Elke speler schuift 1 pylon door
-  Totale lengte: 40 meter

Coaching
-  Op binnenkant voet inspelen
-  Hard inspelen
-  Kaatser snelheid uit de bal laten halen
-  Juiste moment van vooractie kiezen
-  Altijd schuin weg vragen
-  Goed ingedraaid staan
-  Tijdens vooractie kijken of passer de bal al kan spelen

Passen en trappen in 5 of 6-tallen (3)

OEFENVORMEN



Organisatie
- We spelen 10:10 partijspel over een heel veld
- De ruimte van de ontbrekende rechtsback wordt afgezet door middel

van pylonen
- Bij een uitbal of doelpunt wordt er altijd weer gestart bij de opbouw van

te coachen partij
- Keeper speelt linker centrale verdediger in
- Linker centrale verdediger speelt rechter centrale verdediger in
- Rechter centrale middenvelder maakt ruimte door een loopactie naar

binnen te maken
- Rechter centrale verdediger dribbelt het middenveld in
- Hierna kan de centrale verdediger (onder andere) uit de volgende 

opties kiezen:
A: rechtsbuiten maakt vooractie en wordt ingespeeld
B: aanvallende middenvelder maakt loopactie tussen de rechtsback

en de rechter centrale verdediging en wordt achter de verdediging
aangespeeld

C: linksbuiten maakt een vooractie en wordt met een diagonale pass
aangespeeld

Coaching
Bij optie A: aanspelen op linkerbeen
Bij optie B: aanspelen op rechterbeen

Verbeteren opbouw rechter centrale verdediger in 10:10 (1)

Organisatie
- We spelen 10:10 partijspel over een heel veld
- De ruimte van de ontbrekende rechtsback wordt afgezet door middel

van pylonen
- Bij een uitbal of doelpunt wordt er altijd weer gestart bij de opbouw

van te coachen partij
- Keeper speelt linker centrale verdediger in
- Linker centrale verdediger speelt rechter centrale verdediger in
- Spits (9) biedt zich aan aan de kant van de bal
- Rechter centrale verdediger speelt met lange pass de spits in
- Hierna kan de aanval (onder andere) vervolgd worden door uit de vol-

gende opties kiezen:
A: rechtsbuiten maakt vooractie en komt onder de spits, krijgt de bal

terug gespeeld (A1) en opent met een diagonale pass naar de
linksbuiten (A2)

B: Aanvallende middenvelder (10) komt onder de spits, krijgt de
terug gekaatst van de spits (B1) en speelt diepgaande 
rechtsbuiten aan (B2)

Coaching
Bij optie A: linksbuiten op rechterbeen aanspelen

Verbeteren opbouw rechter centrale verdediger in 10:10 (2)
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De jeugdopleiding van Feyenoord

De spits van het nationale trainerscongres werd afgebeten door de

jeugdopleiding van Feyenoord. Jan Gösgens, inmiddels al veertien jaar

actief in de jeugdopleiding van Feyenoord, gaf een demonstratie met de

Onder18-groep van Feyenoord, een groep die dit jaar met overmacht

kampioen werd in de tweede divisie voor A-junioren. De jeugdtrainers

van Feyenoord schotelden de aanwezigen een training voor die ook

zomaar op Varkenoord gegeven had kunnen worden: dicht bij de wed-

strijd en met een hoge intensiteit.

Tekst: Paul van Veen

“Dicht bij de wedstrijd blijven”
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Jan Gösgens speelde, voordat hij veertien

jaar geleden in de jeugdopleiding van 

Feyenoord kwam in het betaalde voetbal bij

FC Den Bosch en Cambuur. In die periode

haalde hij ook zijn trainersdiploma’s en begon

bij Den Bosch ook al als jeugdtrainer (C- en B-

junioren). Op zijn dertigste verhuisde hij naar

Feyenoord en zit daar tot op de dag van van-

daag.

Vak apart
“Van die veertien jaar heb ik zes jaar in het

buitenland gezeten, voornamelijk in Ghana.

Sinds 2006 ben ik weer terug in Nederland,

waar ik eerst de Onder16 trainde en de laatste

twee jaar de Onder18 onder mijn hoede nam.

Ik ben altijd jeugdtrainer geweest en ik denk

dat ook jeugdtrainer een specialiteit is. Het is

een vak dat nog wel eens onderschat wordt.

Het is heel iets anders dan het trainen van

een eerste elftal. Natuurlijk ben je ook met het

team bezig, maar juist ook erg indidivueel ge-

richt: hoe zitten jongens in elkaar? Wat kun-

nen we uit die jongen halen? Hoe is zijn

thuissituatie? Daarnaast heb je te maken met

spelers die van de amateurs afkomen, spelers

die te maken krijgen met hun eerste contrac-

ten. Heel veel facetten komen in de opleiding

bij elkaar.”

Ontwikkelingen
“Daarnaast heb je te maken met ontwikkelin-

gen. Zo is het spel in de veertien jaar dat ik

trainer ben een stuk sneller geworden en vin-

den er meer handelingen plaats op het veld.

Die vertaling moet je dus ook naar de training

maken: je zult met een hogere intensiteit moe-

ten trainen. Hier bij Feyenoord hebben we ge-

kozen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.

In plaats van twee keer per dag gaan trainen,

zijn we één keer per dag gaan trainen, zodat

je heel dicht bij (of op) het niveau van de wed-

strijd kunt trainen. In plaats van zes keer per

week, zijn we vier keer per week gaan trainen

en daarnaast zijn we de spelers sterker (en

dus belastbaarder) gaan maken door speci-

fieke trainingen. Dat betekent misschien dat je

één of twee trainingen minder hebt voor indi-

viduele dingen die je misschien wel zou willen

trainen, maar aan de andere kant zijn de jon-

gens op dit moment topfit, hebben weinig

blessures en missen dus ook weinig trainin-

gen en wedstrijden.”

“Een andere ontwikkeling is het terug in het

leven roepen van de Onder18 bij Feyenoord.

We vonden als trainers zijnde dat er een gat

was in de overgang van de Onder17 naar de

Onder19. Er waren zoveel talentvolle spelers

die we moesten laten afvallen en daarom heb-

ben we besloten om een Onder18 te creëren

om jongens de tijd te geven om alsnog de stap

te maken.”

Voordelen Onder18
“Het in het leven roepen van dit team heeft

een aantal voordelen. Ten eerste natuurlijk om

de laatbloeiers ook een kans te geven. Eén

van de meest aansprekende voorbeelden in

Nederland is natuurlijk Jens Toornstra, die

pas op late leeftijd van amateurclub Alphense

Boys de stap naar het profvoetbal maakte en

nu uitblinkt in het eerste team van ADO Den

Haag. Die jongens lopen er echt wel rond.

Goede amateurs die je met één of twee jaar

gerichte training een heel eind verder kunnen

helpen. Dit merken we zelf ook al. Ook wij

hebben een speler die van Excelsior Maas-

sluis kwam en die via de Onder18 nu een con-

tract tekent bij Excelsior. Ook kun je spelers

die nog wat kleiner zijn op deze manier wel

laten voetballen. Ze kunnen beter elke week
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voetballen in plaats van op de bank zitten bij

de Onder19.”

“Het geboortemaand-effect heeft hier ook

mee te maken. In de Onder18 hebben wij heel

vaak jongens die in het het laatste half jaar

geboren zijn. In mijn groep is de verdeling 

ongeveer veertig-zestig, veertig procent die in

het eerste half jaar geboren is en zestig pro-

cent in het laatste halfjaar. Als je kijkt naar de

meeste BVO’s, en zeker de A1, dan zitten bijna

alle spelers in de eerste drie maanden. Op de

manier waarop wij het doen heb je minder

kans dat je talenten mist.”

“Een ander voordeel is dat de ondergrens van

de Onder19 omhoog gaat door het creëren

van de Onder18. Immers, je begint het jaar

met tweedejaars die heel veel hebben gevoet-

bald. Dus je hebt jongens die in de A1 blijven

staan, je krijgt de toppers uit de B1 en ook nog

spelers uit de Onder18. Dat effect was begin

dit jaar meteen al duidelijk. We hadden voor

Feyenoord-begrippen dit jaar helemaal geen

bijzonder Onder19, zeker omdat we al spelers

moesten doorschuiven naar het eerste. Toch

zijn we redelijk eenvoudig tweede geworden

met de Onder19, puur omdat die ondergrens

heel erg hoog is. Dus je hoeft er maar een

paar bij te houden en je doet volgend jaar

weer mee voor het kampioenschap. Nu is een

kampioenschap op zich niet belangrijk, maar

je ziet dat het niveau hoog is.”

Talentvolle jeugdspelers
“Met de Onder18 zijn we nu, na twee jaar, ge-

promoveerd naar de klasse waarin we graag

willen spelen en ook in thuis horen. We gaan

komend jaar in de klasse met bijvoorbeeld

Ajax A2, ADO Den Haag A1, FC Den Bosch A1,

Roda JC Kerkrade A1 spelen.”

“We gaan niet heel erg gericht op zoek naar

talentvolle jeugdspelers bij amateurclubs die

de stap nog kunnen maken. Maar we houden

natuurlijk altijd ogen en oren open. Het is in

ieder geval niet meer zo dat we zeggen: we

willen geen amateurs, want die liggen al zover

achter. Nu zeggen we: ga er maar eens mee

aan de slag en dan kun je nog eens verbaasd

zijn over hoeveel rek er in zo’n november of

december-jongen zit, want daar praat je vaak

wel over.”

“Het is wel moeilijk om te zien wat er in zit,

maar je ziet in zo’n jongen vaak wel een 

bepaalde basis. Uiteindelijk gaat het vaak

toch om karakter en mentale weerbaarheid.

Als je dat in zo’n jongen herkent, dan kun je er

heel veel mee doen. En soms lukt het ook niet,

dan is het jammer en neem je na twee jaar

weer afscheid, daar val je zelf ook geen buil

aan. Het is erg leuk om met dat soort jongens

te gaan werken.”

Geweldige lichting
“We hebben bij Feyenoord niet echt een vast-

omlijnd plan liggen wat een speler moet kun-

nen als hij van de ene naar de andere

leeftijdscategorie gaat. Ook bij Feyenoord heb

je te maken met verschillende lichtingen. Als

je kijkt naar onze Onder17 van dit jaar, die

waren gewoon fantastisch. Het Nederlands

Stanley Brard: “Dit is voor ons een 
bevestiging dat we op de goede weg zijn“
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elftal Onder17 is dan ook niet voor niets Euro-

pees kampioen geworden met zeven jongens

uit onze opleiding. Die kun je op een veel

hoger niveau trainen dan de groep die er een

jaar achter zit. Dat zul je als trainer aan moe-

ten voelen en daar naar handelen en dat

vraagt kennis en ervaring van de trainer. 

Natuurlijk zou je het ook allemaal kunnen uit-

schrijven, maar dan ben je wel heel lang bezig

om dat allemaal helemaal precies te doen.”

Kennisniveau
“Die kennis zit bij ons wel goed. Als je bij ons

kijkt naar de trainer van de oudste leeftijds-

groepen, dan zie je daar allemaal trainers die al

heel lang in het vak zitten. Daarnaast hebben

we heel weinig verloop in de trainers. We ken-

nen elkaar, we hebben vertrouwen in elkaars

kwaliteit als trainers, we vullen elkaar aan,

kennen elkaars zwakheden en we hebben alle-

maal hart voor de club. Dat is denk ik zeker een

voordeel. Maar daarbij moet je natuurlijk wel

altijd blijven opletten dat iedereen kwaliteit 

blijft leveren.”

“Door de rust in de organisatie zie je ook dat

spelers zich vertrouwd voelen in de organisa-

tie. Ze kunnen ontspannen, ze weten dat wij er

voor hun zijn om te helpen en dat ze met pro-

blemen naar ons toe kunnen komen. De trai-

ners zijn er niet om uit om resultaten te halen

om zichzelf te profileren, maar zijn er echt voor

de spelers. Er wordt hard getraind, maar

daarna worden ook de armen om elkaar heen

geslagen. Een soort familie. Het gaat te ver om

te zeggen dat het onze kinderen zijn, maar zo

voelt het soms wel een beetje. Je hebt allemaal

vaders op de groepen staan, die zelf kinderen

hebben en zo gaan we ook met de spelers om.

Je ziet de probleempjes, je ziet dat ze niet altijd

even hard kunnen trainen, wanneer ze moe

zijn, problemen thuis hebben. Daar heb je toch

rekening mee te houden. Dat voelen de spe-

lers. Ook dat is een kracht.”

Belang jeugdopleiding
“Door de financiële problemen bij de club is de

jeugdopleiding misschien nog wel belangrijker

geworden. Het was altijd al een belangrijker

pijler, maar je moet als jeugdspeler wel de kans

krijgen om te spelen. Die kans om de stap te

maken is voor jeugdspelers misschien alleen

nog maar groter geworden.”

“Op de training bieden we bijna altijd vormen

aan die heel dicht bij de wedstrijd liggen. Een

voorbeeld hiervan is het positiespel die we

vandaag demonstreerden. Na de kracht- en

coördinatievormen van Ruud Wielart laat ik de

spelers zelf de teams formeren. Dat ga ik niet

zelf doen, dat kunnen ze zelf ook. Spelers zijn

vaak veel intelligenter dan je zelf denkt. En an-

ders moet je ze de kans geven om fouten te

maken en verkeerde beslissingen te nemen.

Het is en blijft opleiden. Dat hoort erbij. Als je

de verantwoordelijkheid uit handen geeft, dat

het wel eens mis gaat, maar dat gebeurt met je

eigen kinderen ook wel eens. Het kan (en

hoeft) ook niet allemaal perfect.”

Balans
“Bij het indelen van de teams moeten ze er wel

voor zorgen dat er balans is. Je moet aanval-

lers, verdedigers en middenvelders kiezen,

want als je zomaar wat kiest wordt je weg ge-

poetst. En als je verliest, is de training niet leuk.

Daarbij hoort ook wel eens bij dat jongens als

laatste gekozen worden. Jammer, maar hoort

erbij. Dat is op straat ook zo. En als je echt het

gevoel krijgt dat een jongen te vaak als laatst

wordt gekozen, dan laat je hem als eerste kie-

zen. De ervaring leert dat er echt wel partijen

worden gekozen die dicht bij elkaar liggen. Dit

doen we overigens alleen in het begin van de

week, omdat we aan het eind van de week

vaak wel in de opstelling naar zaterdag toe

spelen.”
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Organisatie
- 6 tegen 6 positiespel met 2 neutrale spelers
- Half speelveld, breedte van strafschopgebied
- 2 keepers bij de partij in balbezit, in het veld 6 tegen 6
- Maximaal 2x raken, bij onderschepping 3x raken.
- Eerste 2 minuten mogen keepers niet aangevallen worden
- Spelers mogen zelf partijen kiezen, vervolgens meteen starten, ook al

staat de organisatie er nog niet helemaal
- Als spelers geconcentreerd uitvoeren is het eigenlijk een grote rondo
- Series van 8 minuten

Coaching
- Vooral technische coaching, zoals hard inspelen, open aannemen, etc.
- Bij te veel raken, meteen bal aan andere partij geven
- Als de vorm niet geheel scherp is of wordt, eventueel qua tijd iets inkor-

ten. Gaat om kwaliteit, niet om de klok
- Accepteren dat de spelers even ‘in’ moeten komen

8 tegen 6 positiespel

Organisatie
- 6 tegen 6 partijspel met grote doelen en keepers
- Half speelveld, breedte van strafschopgebied
- Buitenspel geldt vanaf laatste 16 meter
- Normale spelregels (ingooi, corner, etc.)
- Series van 8 minuten

Coaching
- Technische coaching, maar ook tactische coaching
- Rust pakken als je bijvoorbeeld 2-0 voor staat en dan bijvoorbeeld op

balbezit spelen. Ook in de wedstrijd kun je niet altijd in het hoogste
tempo spelen. Eventueel de beperking van maximaal 2x raken opleggen
aan de partij die voor staat.

Partijspel 6 tegen 6 met keepers

1

1

1

1
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Concentratie
“Na het vormen van de partijen wordt er, ook al

staat de organisatie er nog niet, meteen begon-

nen. Dat ze dan nog even moeten zoeken en de

echte scherpte er dan nog niet is, is ook niet zo

erg. Andere trainers geven misschien nog even

tweetallen een bal, maar ik zie de eerste minu-

ten van het positiespel gewoon nog als war-

ming-up, ik verlies immers geen tijd. Wel

verwachten we van de spelers dat ze zo snel

mogelijk proberen om de concentratie te krij-

gen. Op het moment dat er een aantal goed ge-

concentreerd zijn, dat betekent dat de rest

moet gaan volgen. Want heel simpel: doe je dat

niet, dan kom je niet aan de bal. Hetzelfde prin-

cipe geldt eigenlijk voor de wedstrijd, je komt

de kleedkamer uit, je komt het veld op en en je

moet er meteen staan.”

Positiespel
“Het positiespel en de partijvorm die je van-

daag in de presentatie zag, was wel heel re-

presentatief voor wat wij doen. Wij doen heel

veel in positie- en partijspelen die dicht bij de

wedstrijd staan en weinig tot geen geïsoleerde

vormen. Zo doen we Coerver-vormen helemaal

niet en passen en trappen minimaal. Als we het

passen en trappen willen trainen doen we dat

liever in een 8 tegen 6. Als je dat geconcen-

treerd uitvoert is het gewoon een grote rondo

en dus een pass- en trapvorm.”

“Dat positiespel hoeft niet per se vanuit de posi-

ties gedaan te worden. Als ik dat wel wil doen,

doe ik dat vaak in een partijspel met lijnvoetbal

zonder keepers. Dan doen we bijvoorbeeld

twee keer raken met het laatste gedeelte vrij

spel. Dan krijg je heel veel combinatievoetbal.

Je kiest dus vormen die passen bij je groep

waardoor je het spel krijgt wat je graag wilt

zien.”

Technische uitvoering
“Qua coaching kijk ik in het begin vaak naar de

technische uitvoering: zoals het hard inspelen

en open staan. Je moet daarbij als speler zo in-

gedraaid staan dat je altijd gelijk naar voren

kunt. In het partijspel ga je dan ook over an-

dere dingen praten. Dan coach je over restver-

dediging, om je heen kijken, herkennen of je

moet kaatsen of vast moet houden, het coa-

chen van een speler dat hij draait. Daar komen

we iedere dag weer op terug, zodat het uitein-

delijk gewoon voor de spelers wordt. En omdat

je een vorm speelt die dicht bij de wedstrijd zit,

zit alles er in.”

“Ik zag dat de eerste acht minuten van het po-

sitiespel niet helemaal goed liepen. Meerdere

spelers hadden zware weken achter de rug,

onder andere door examens. Daarom maakte

ik er zes minuten van. Je kunt dan beter stop-

pen dan per se die acht minuten vol maken.

Ook hier gaat het om kwaliteit in plaats van

kwantiteit. Die twee minuten, die niet op de

hoogste intensiteit is, hebben mijn inziens geen

extra waarde.”

Samen trainen
“Op Varkenoord trainen we met de Onder19 en

Onder18 altijd samen. Dat is ideaal, omdat je

dan altijd spelers van elkaar kunt lenen om be-

paalde vormen er uit te laten komen. Als bij-

voorbeeld een keeper geblesseerd is en je toch

een vorm met twee keepers wilt doen. De ene

keer helpt de één de ander en andersom. Zo

kom je er altijd uit.”

11 tegen 11
“Op donderdag spelen we 11 tegen 11 naar de

zaterdag toe. Dan maken we vaak drie ploe-

gen: de basis van de Onder19, de basis van de

Onder18 en van de restgroep maken we ook

een ploeg. Dan speel je tegen elkaar en krijg je

zes potjes van tien minuten. Daarin kun je alles

doen: hoog druk zetten, verplicht opbouwen,

net wat je wilt trainen naar zaterdag toe. In dat

partijspel 11 tegen 11 op donderdag zeggen

Jean-Paul (van Gastel, trainer Onder19, red.)

en ik de eerste tien minuten dan ook niks. Die

zijn voor de spelers zelf. De volgende tien mi-

nuten leggen we het dan ook echt stil en die is

voor de trainers. De spelers weten dat en ac-

cepteren dat dan ook. Dat zijn ze ook gewend.”

“De training is dan ook heel belangrijk. De

weerstand op de training is, zeker voor de

Onder18, vaak hoger dan in de wedstrijd. Je

ziet dus dat ze in de wedstrijd goede keuzes

maken omdat ze nog meer tijd hebben dan op

de training. De training is dus erg belangrijk

voor de ontwikkeling. Daarom proberen we

daar dicht bij de wedstrijd te blijven en altijd

met een hoge intensiteit te trainen. Kwaliteit

voor kwantiteit.”
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Keeperstrainer Edwin Susebeek

“Betrek 
keepers bij je
veldtraining”

Edwin Susebeek is al jaren actief bij De
Graafschap als keeperstrainer. Sinds en-
kele jaren combineert hij het werk in Doe-
tinchem met een trainersfunctie bij PSV en
zijn eigen Gelderse KeepersSchool. Tij-
dens zijn presentatie legde Susebeek de
nadruk met name op het 1 tegen 1-duel.

Tekst: Rogier Cuypers



De uitgangshouding. Susebeek hecht er veel

waarde aan in zijn opwarmoefeningen (oefen-

vorm 1) met twee jeugdkeepers van De Graaf-

schap. "Twee dingen zijn belangrijk tijdens de

eerste oefenvorm waarbij je als trainer de bal

op de keeper schiet", legt hij uit. "Ik ben een

voorstander van de uitgangshouding. Als jouw

handen te hoog zitten, ben je te laat voor de

lage bal en zitten ze te laag, dan ben je te laat

voor de hoge bal. De handen moeten onge-

veer ten hoge van de navel zitten. In de 1

tegen 1 moet je zorgen dat je handen en vin-

gers gespreid zijn voor het lichaam, je mee-

loopt op je voorvoeten."

1 tegen 1
Susebeek (43) timmert al jaren succesvol aan

de weg als keeperstrainer. Liefst achttien jaar

is hij werkzaam in Doetinchem en ook bij PSV

geeft hij al vier jaar keeperstraining aan de

jeugd bij PSV. 

De Doetinchemmer genoot tijdens het geven

van de demonstratie ('Het is altijd leuk om

mensen te vertellen over het keepersvak.') Na

de warming-up was het tijd voor het speer-

punt van de middag: de 1 tegen 1 situatie. Hoe

weerhoudt de keeper de aanvaller van scoren

wanneer beiden oog-in-oog met elkaar komen

te staan? Tijdens de eerste oefening  was de

hoofdrol weggelegd voor beide keepers (oe-

fenvorm 2). De 'aanvaller' stond op de rand

van het zestien metergebied en hij moest de

'verdedigende' keeper, die vlak voor hem

stond, uitspelen. Het doel van de oefening

was duidelijk: de aanvaller beletten van sco-

ren.

Ophouden en meelopen
Een paar punten zijn in deze situatie essenti-

eel, volgens Susebeek. "Als eerste moet je als

keeper meelopen en de aanvaller ophouden.

Dat is een belangrijke keuze. Als je de aanval-

ler een seconde of drie op kunt houden, is de

verdediger weer terug. Ook al heb je de bal

niet. Je op de voeten van een aanvaller wer-

pen en de bal hebben is een tweede belang-

rijke keuze. De derde keuze is dat je er soms

half tussenin zit, dan gooi je jezelf ervoor en

maak je je breed in de hoop dat de bal tegen

je aankomt, noodafweer. Daartussen zit in

mijn optiek niets, dat zijn de drie keuzes."

Betrekken van veldspelers
Als de basis bij de keepers goed is, ze 'geïso-

leerd' hebben getraind, dan wordt het tijd om

ook veldspelers bij de verschillende oefenin-

gen te betrekken. Susebeek is van mening dat

het daar bij veel clubs aan schort. Keepers

worden als een apart segment gezien binnen

het elftal. Totaal verkeerd, zo vindt hij. "Hope-

lijk hebben ook trainers er wat van opgesto-

ken, want je moet ook samenwerken. Als je op

zaterdag of zondag speelt, dan spelen veld-

spelers en keepers ook samen. Dus is het

vreemd dat het tijdens de training niet ge-

beurt. Keeperstrainers vinden het lastig om

voor een groep te staan. Ze zijn gewend om

met twee man te werken en dan is het toch

wennen als ze voor een hele groep moeten

praten. Ik voel me geen keeperstrainer, ik voel

me trainer."

Samenwerken met de hoofdtrainer
"Het bespreekbaar maken met de hoofdtrainer

gaat in veel gevallen fout. Een keeperstrainer

staat vaak in een hoekje met de keepers." Su-

sebeek voelt zich weliswaar naast keepers-

trainer ook een 'gewone' trainer, maar hij

merkt dat het in ons land nog veel te weinig

voorkomt. Het is ook een kwestie van het

overtuigen van de hoofdtrainer. "Als je be-

paalde vormen kunt bedenken, dan zie je dat

hoofdtrainers er wel open voor staan. Als

keeperstrainer moet je oefeningen bedenken

waar het hele team wat aan heeft, dan ben je

al een heel eind om de hoofdtrainer te overtui-

gen. De ene keer leg je dan wat meer nadruk

op de verdediging en de andere keer op de

aanval. Een keeperstraining of veldtraining

moet niet alleen wat voor keepers of veldspe-

lers zijn, maar voor beide groepen. Het is gek

als je die scheiding maakt."

Maar een trainer van jouw gelijk overtuigen is

zo eenvoudig niet, weet Susebeek. "Het moet

groeien. Bij PSV en De Graafschap was het

ook niet vanzelfsprekend. Maar dan zorg je

dat je een vorm hebt, waarbij de trainer denkt:

'dat is een mooie vorm'. De tweede keer leg je

iets meer accent op de keeper. Als de trainer

dan eindelijk meegaat in jouw ideeën, moet je

niet zorgen dat je ineens alles op de keeper

richt. Want dan ben je de trainer weer kwijt.

Zorg ervoor dat hij het ook belangrijk vindt om

samen te werken.

Keuzes maken
Eén ding is wel duidelijk: de basis moet goed

zijn. Dan pas kun je de oefening uitbreiden en

de weerstand verhogen. "De methodische

stap moet zijn: als een keeper een bal niet

boven het hoofd kan vangen, moet je veldspe-

lers niet mee laten springen.  Geïsoleerd trai-

nen kan wel de eerste twintig minuten, maar

vervolgens spelen anderen mee. Eerst oefen

je de 1 tegen 1 technisch met de keepers en

vervolgens laat je anderen meespelen."

In het vervolg van de demonstratie betrok de

keeperstrainer er inderdaad spelers bij. In

DeTrainerCoach | 17
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eerste instantie kreeg de keeper assistentie

van één verdediger om de aanvaller van het

scoren te beletten. In die situatie is communi-

catie het sleutelwoord. "Je hoort een keeper

roepen 'links eruit' of 'rechts eruit'. Bij PSV en

De Graafschap maken we de afspraak dat de

verdediger het sterke schietbeen van de aan-

valler neutraliseert. Je moet als keeper en

verdediger op elkaar vertrouwen. Bij PSV en

De Graafschap vinden de keepers het fijn dat

we vaak samen trainen."

Het blijkt in de praktijk toch niet altijd eenvou-

dig voor de verdedigende partij om de aanval-

ler van het scoren af te houden. "Wat fout kan

gaan is dat de verdediger de aanvaller niet

een kant opdwingt. Hij kan ernaast komen en

de aanvaller naar de hoek dwingen. Bij PSV

en De Graafschap willen we hem graag naar

de korte hoek dwingen, want daar is de kee-

per. Laat je hem de andere kant opgaan, dan

heb je het niet goed gedaan. Laat de aanvaller

niet via de binnenkant komen, want dan heeft

hij drie mogelijkheden; de steekbal, het schot

of de actie inzetten en/of scoren. Bij de speler

aan de buitenkant kan de aanvaller de bal al-

leen nog maar voorzetten."

Susebeek vindt het belangrijk dat binnen de

hele club eenduidig gewerkt wordt. "Je moet

eerst alle trainers op één lijn krijgen, van de F-

trainer tot en met de A- of eerste elftaltrainer.

Ze moeten hetzelfde denken. 'Links eruit' of

'rechts eruit' moet in elk elftal hetzelfde zijn.

De communicatie moet door de hele lijn heen

identiek zijn."

Keepersniveau
De Doetinchemmer maakt ongeveer zestig uur

in de week, eerlijk verdeeld over PSV, De

Graafschap en zijn keepersschool. "Twintig

uur per week werk ik bij PSV, twintig uur bij

De Graafschap en ook twintig uur bij de Gel-

derse KeepersSchool. Op woensdagavond

werk ik daar met zestien eerste elftalkeepers,

van de derde klasse tot de Hoofdklasse.  Op

de keepersschool heb je geen spelers, dus

dan werk je alleen met keepers. Maar het is

ook goed om eerst die basis helemaal onder

de knie te krijgen. Dit jaar gaan vijf keepers

vanuit de Gelderse KeepersSchool naar een

betaalde club. Elke keer word ik erin beves-

tigd dat ik met een goede formule werk."  

Het feit dat het storm loopt bij zijn keepers-

school, geeft aan dat er nog genoeg schort

aan de keeperstrainingen in het land. "Het feit

dat elke zondag op mijn keepersschool 170

keepers veertien euro betalen, zegt genoeg

over de kwaliteit van de keeperstrainingen.

Dan wordt er bij veel clubs weinig gedaan. Als

een club het goed voor elkaar heeft, dan komt

iemand toch niet op zondagochtend bij mij

trainen?"

Talentherkenning
Susebeek weet na jarenlange ervaring inmid-

dels wanneer een (jonge) doelman talent

heeft. Hij heeft een heel schema gemaakt

waar keepers in een bepaalde leeftijdscate-

gorie aan moeten voldoen. Op die manier kan

hij theoretisch onderbouwen of een keeper op

de goede weg is en wordt het steeds minder

natte vingerwerk. "Belangrijk is om te weten

in welke leeftijdscategorie een keeper wat

moet kunnen. Ik heb in mijn keepersplan staan

wat iemand op zeven- of achtjarige leeftijd

moet kunnen. Na achttien jaar De Graafschap

en vijf jaar PSV weet ik wel wanneer ik met

een talentvolle keeper werk. Ik kan namelijk

zien of hij voorligt op 'schema'."

Leermoment
Susebeek koos er tijdens zijn demonstratie

voor om enkele oefenvormen, gericht op de 1

tegen 1, kort aan de man te brengen. "Door

deze dag hoop ik dat veel mensen aan het na-

denken gezet worden. In veertig minuten heb

ik gekozen voor drie momenten. Want als je

langdradig bent, dan hebben ze het snel ge-

zien. Bij het keepersvak gaat het om het

maken van keuzes en dat stond ook centraal

tijdens de demonstratie."

Naam: Edwin Susebeek

Geboortedatum: 15 oktober 1967

Woonplaats: Doetinchem

Carrière als trainer:

Keeperstrainer De Graafschap 

0nder12 t/m 0nder19: 1995 -  heden

Eerste elftal seizoen 2004-2005

Keeperstrainer NEC

0nder16 en 0nder17: 2006-2007

Keeperstrainer PSV

0nder9 t/m 0nder12 en 0nder17: 2007 -  heden

Keeperstrainer sv Babberich

Eerste elftal: 2002-2003

Eerste elftal: 2006-2007

Oprichter en eigenaar Gelderse Keepers-

School

September 2001 - heden

PASPOORT



Organisatie:
- Starten in de uitgangshouding
- Door middel van voetenwerk bewegen door de stokken in uitgangshouding nummer 3 (1:1)
- In de 1:1 uitgangshouding naar het dopje drie meter verderop gaan, waar het schot van de keep-

erstrainer verwerkt wordt
- Tijdsduur 10 minuten

Coaching:
- Handpalmen naar de keeperstrainer/aanvaller gericht
- Handpalmen van de enkels daar ben je verrwege het sterkste al de bal erop komt
- Vingers uit elkaar in de handschoen
- Diep door de knieën gaan, handen/vingers op enkelhoogte. Mag geen bal onderdoor, plus zo

breed mogelijk houden
- Oogcontact houden met keeperstrainer/aanvaller
- Alle coachmomenten die horen bij uitgangshouding nummer 1
- Juist verwerken van de geschoten ballen
- Alle coachmomenten vallen/duiken

Coördinatie in uitgangshouding 1:1

1

1

2

1

1A

B

Organisatie:
- Keeper 1 staat op circa 2 meter van keeper 2
- Keeper 2 moet zonder aanloop de bal in één keer langs keeper 1 spelen, maar wel tussen de

grote hoedjes door
- Keeper 2 loopt zo snel mogelijk achter zijn eigen bal aan en doet alles om te scoren
- Keeper 1 moet er alles aan doen om de bal zo snel mogelijk te veroveren
- Zo snel mogelijk juist draaien om je lengte-as en de bal aanvallen
- Na circa 10 minuten komen er spelers bij van De Graafschap (als aanvaller)

Coaching keepers:
- Alle coachmomenten uitgangshouding 3 (zie oefening 1)
- Juiste richting opdraaien keeper 1, wel kant van de bal opdraaien
- Juist in de voeten werpen met ogen/gezicht naar de bal. Niet met de rug naar het veld (geen

ogen in de billen)
- De bal aanvallen, niet terug lopen naar het doel. Zo dicht mogelijk in de benen van de aanvaller zit-

ten (doelpoging blokken). Er mag geen ruimte zijn voor keeper 2 om de bal langs keeper 1 te spelen
- Keuzes keeper nu erg belangrijk (denk aan de drie mogelijkheden)

Coaching spelers:
- Vanuit stilstand bal spelen in 16 meter
- Schijnbeweging maken aanvaller wel een beweging
- Keeper als eerste keuze laten maken van bijvoorbeeld vallen, duiken
- Snelheid houden en maken bij start
Killen. Alles willen scoren als aanvaller

Keuzes maken in 1:1

Organisatie:
- We spelen speler A tegen speler B
- De speler van partij A staat aan de binnenkant van de pylonen en dribbelen/sprinten op teken

van de keeperstrainer zo snel mogelijk naar het doel waar het duel 1:1 met de keeper plaatsvindt
- Speler van partij B staat aan de buitenkant, sprinten zo snel mogelijk en proberen zo (in samen-

werking met de keeper) het scoren  van speler A te voorkomen.
- Als binnen 20 seconden de bal uit gaat, dan tweede bal vanaf de zijkant beginnend met een

schot op doel.
- Stand bijhouden tussen aanvallers en verdedigers

Coaching keepers:
- Lezen situatie keepers, komt verdediger er nog bij, dan weg blijven, anders komen
- Denken aan de drie keuzes en welke toepassen
- Alle coachmomenten uitgangshouding bij het duel 1:1, zie voorgaande beschrijving
- Proberen de aanvallers i.s.m. de verdediger te dwingen naar een hoek te gaan. Vaak is dat de

korte hoek
- Coaching bij het duel 1:1, zoals links of rechts eruit. Duel, druk zetten of verdediger achter keeper

in het doel coachen. Hoek afschermen
- Keepers moeten zich laten horen met bijvoorbeeld ‘los’ als ze eruit komen. Ook duidelijk voor bij-

voorbeeld de verdediger, die kan achter keeper kruipen en een hoek afschermen

1 tegen 1 met afronden op goal
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Een betere staat van dienst zal lastig te vin-

den zijn in voetbaltrainend Nederland. In

achttien jaar als hoofdtrainer wist Cor ten

Bosch, maar liefst twaalf keer kampioen te

worden. De laatste keer dat hij kampioen

werd, was vorig jaar, in de hoofdklasse met

AFC. Daarom maakte hij de introductie en de

overstap naar de nieuw gevormde Topklasse

dus van dichtbij mee. “In het begin was ook

ik sceptisch, maar inmiddels ben ik enthou-

siast. Het niveau ten opzichte van de Hoofd-

klasse is een stuk omhoog gegaan en het

oogt allemaal een stuk professioneler”,

aldus Ten Bosch.

Tekst: Paul van Veen
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Cor ten Bosch, trainer/coach AFC
over het eerste jaar in de Topklasse:

“Het is allemaal een stuk professioneler”
De lijst met clubs en titels van Cor ten Bosch

mag enorm genoemd worden. Begonnen als

jeugdtrainer van Zeeburgia, maakte hij al snel

de overstap naar het seniorenvoetbal. Vooral

bij Osdorp maakte hij indruk door binnen zes

jaar van de vijfde klasse naar de eerste

klasse te promoveren. Inmiddels heeft hij al-

weer het derde seizoen bij AFC achter de rug,

waar hij overigens ook de tweedejaars E-pu-

pillen traint, en gaat volgend jaar zijn vierde

seizoen in. 

Succesformule
De eerste vraag die dan ook naar boven

komt, is wat de succesformule achter deze

successen is. Ten Bosch: “Dat is moeilijk

over jezelf te zeggen, maar mensen zeggen

vaak tegen mij dat ik een echte people ma-

nager ben. Ik kan met iedereen opschieten.

Van bestuurslid tot degene achter de bar: ze

zijn voor mij allemaal gelijk. Gooi er twintig

op een hoop en ik maak er een groep van.

Daarvan kun je er maar elf opstellen, dus je

moet ook een hoop spelers teleurstellen.

Maar ik heb eigenlijk bijna nooit aanvaringen

met spelers. Ik moet ook zeggen dat ik dat

een professionalisering van de spelers vind.

Natuurlijk heb je wel eens spelers die het

niet met je eens zijn en daarover zeuren,

want iedereen vindt zichzelf beter dan de

speler die er wel in staat. Of je hebt een

ander klein conflictje. Je traint drie keer in

de week en op zondag stap je soms om half

elf in de bus en ben je tegen zevenen weer

thuis. Ik zie ze bijna meer dan mijn vrouw.

Maar als trainer word je nu eenmaal aange-

nomen om beslissingen te nemen. En daar

heb ik zelf misschien soms wel de meeste

moeite mee. Ik heb nog wel eens diepgaande

gesprekken met spelers en dan hoor je ook

nog wel eens hun achtergronden, dat wil ik

nog wel eens mee naar huis nemen. Maar

dat kan je niet meenemen in je beslissingen

als trainer.”

Sociaal
“Dat het een team is, zie je aan kleine dingen.

Als ik naar de onderlinge sociale contacten

kijk, dan zie je dat iedereen echt geïnteres-

seerd is in elkaar. Pas had iemand een kruis-

bandblessure en dan krijgt hij van bijna

iedereen berichtjes met de vraag hoe het

gaat. Daar hecht ik veel waarde aan. Maar

dat verwacht de club waar ik nu zit ook wel

een beetje. Zo hebben we op zondag ook alle-

maal een clubkostuum aan. Dat hoort er een

beetje bij en geeft een bepaalde uitstraling.”

Resultaten
“Als trainer word je afgerekend op de resulta-

ten die je haalt. Het is wel leuk als je de elf

leukste jongens opstelt, maar als je daar niks

mee haalt, dan schiet je er uiteindelijk ook

niets mee op. Daarnaast probeer ik altijd mijn

eigen weg te volgen. De één vindt rood mooi

en ik vind bijvoorbeeld geel mooi. Daar kun je

heel lang over discussiëren, maar ik stel uit-

eindelijk de spelers op van wie ik denk dat ze

het beste zijn voor het team.”

'Ja, maar'
“Daarnaast merk ik wel dat de maatschappij

steeds verandert. Tegenwoordig hoor je toch

wel heel vaak ‘ja, maar’. Het trainerschap

wordt eigenlijk steeds zwaarder. Je moet

soms een halve psycholoog zijn. Maar ik moet

eerlijk zeggen dat ik liever twintig moeilijke

jongens heb dan twintig makkelijke. Moeilijke

jongens zijn over het algemeen betere voet-

ballers. Als iemand beter is dan iemand an-

ders, heeft 'ie vaak ook iets meer handvatjes.

Een grijze mus die alles doet wat ik zeg, zal

vaak niet een wedstrijd voor het team beslis-

sen. Daar heb ik door de jaren dan ook veel

mee gewerkt: jongens die extra kwaliteiten

hadden, maar ook lastig waren. Die sloegen

een keer een training over, dat soort dingen.

Maar die wist ik dan vaak toch in het team in

te bouwen.”

Consequent
“Toen ik bij AFC solliciteerde, zei ik in het eer-

ste gesprek ook meteen: 'ik ben niet conse-

quent. Als je mij wilt nemen, prima, maar bij mij
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staat voorop: ik moet winnen'. Ik leg voor me-

zelf een hele zware druk op. Dat betekent dat

iemand een keer een training overslaat of te

laat is en toch in de basis kan staan. Ik zie ook

wel eens van die consequente trainers die zeg-

gen: als je twee minuten te laat bent, dan

speelt een speler niet. Ik doe aan die flauwekul

niet mee. Stel, je speelt de laatste beslissende

wedstrijd van het seizoen en je beste keeper is

twee minuten te laat. Wat doe je dan? Als is hij

tien minuten te laat, bij mij speelt hij altijd. Die

consequente trainers zie je in de problemen

komen of wisselen na twintig minuten het toch

weer terug ‘om tactische redenen’.”

Grens
“Natuurlijk moet je ergens een grens trekken.

Als wij half drie spelen, is het vaak kwart voor

één aanwezig en beginnen we om één uur

met mijn gesprek. Als je aan het begin van dat

gesprek er nog steeds niet bent, dan speel je

ook bij mij niet, maar ik kijk wel even goed wie

er allemaal zijn voordat ik met dat gesprek

begin. Daar moet je wel slim mee omgaan. En

natuurlijk moet je blijven opletten. Als je ze

een vinger geeft, kunnen ze je hele hand pak-

ken. Maar als ik merk dat je steeds op het

randje blijft lopen, dan kom je een keer aan de

beurt bij me.”

Verademing
Over de invoering van de Topklasse is Ten

Bosch duidelijk: “Ik vind het een verademing.

Als je al vijf jaar tegen ADO ’20 speelt, dan

weet je dat op een gegeven moment ook wel.

Nu zit je bij de beste van Nederland. Zo kwa-

men we in het begin van het seizoen, in het

oosten van het land, tegen Quick ’20 te spelen.

Dan ga je naar een heel ander soort voetbal

kijken. Zij speelden met één spits en zelfs die

stond nog teruggetrokken op eigen helft. Wij

hadden veel de bal en probeerden kansen te

creëren, maar op het moment dat zij aan de

bal kwamen, liepen we vol in het mes. We ver-

liezen die wedstrijd met 3-1. Waar wij dachten

dat we aardig gespeeld hadden, waren we

gewoon weggepoetst. Dat is een instelling die

we niet gewend waren.”

Verschillen
Immers, hier in West 1 wist ik alles wel van de

clubs. Nu is alles anders. Als we tegen FC

Lienden spelen van Hans Kraaij jr. is de klein-

ste speler gewoon 1 meter 95 en dat gaat het

eigenlijk alleen maar over de tweede bal en

strijd. Je ziet allemaal verschillende manieren

om een wedstrijd te winnen. Dat is gewoon

echt leuk om te zien. ”

Kwaliteit
“Daarnaast zit er heel weinig onderling ver-

schil tussen de ploegen. Baronie, degradant,

verliest geloof ik wel tien wedstrijden met één

goal verschil. En winnen gewoon bij ons.

Vorig jaar had je altijd wel wedstrijden waar

je van tevoren er wel van uit kon gaan dat je

hem zou winnen. Nu moet je elke wedstrijd er

vol voor gaan. Je merkt aan de spelers dat de

inspanning veel groter is op zondag. Dat komt

natuurlijk ook door het reizen en de spanning,

maar voornamelijk op het elke week op niveau

moeten presteren.”

Belangstelling
“Het is wel jammer dat op de zondag de pu-

blieke belangstelling achter blijft. Dat zag je

toen we de topwedstrijd tegen De Treffers

speelden, dan zie je misschien maximaal 900

man. Die jongens verdienen meer. Als je dan

naar het zaterdagvoetbal kijkt, dan zie je in de

hoofdklasse Quick Boys – Noordwijk gewoon

6000 man zitten.”

Benadering
“Toch zie je bij ploegen als Gemert, De Tref-

fers en Lienden dat het vaak wel drukker is.

Maar er zit dan ook een verschil in benade-

ring. Als ik praat met mensen van dat soort

clubs, dan wordt er gewoon gesproken over

betaald voetbal. Wij hier in West 1 met ploe-

gen als  Argon en Hollandia praten over ama-

teurvoetbal met een vergoeding. Ik denk dan

ook dat er een verschuiving gaat plaatsvin-

den. Ik denk dat clubs die uit regio’s komen

waar het hele dorp er achter staat, in opkomst

gaan komen. De ploegen uit de grote steden

zullen het steeds moeilijker krijgen, of je moet

een grote club met een goede jeugdafdeling

hebben, zoals bijvoorbeeld AFC. Als je kijkt

naar Lienden, een dorp van een paar duizend

inwoners, iedereen leeft mee en steunt het

eerste voetbalteam.”

Concurrent
“Maar ik denk ook dat de Topklasse voor spe-

lers uit de eerste divisie ook nog interessanter

gaat worden. Daar moeten ze vaak voor het-

zelfde geld om drie uur ’s middags trainen.

Dan kan je beter in de Topklasse spelen, daar-

naast nog twintig uurtjes werken en dan ver-

dien je per saldo meer. Ook als je ziet hoe

minimaal ze bij de profclubs soms moeten

werken, ik denk dat we een serieuze concur-

rent worden.”

Spanning
“Daarnaast ben ik het met Ted Verdonkschot

eens dat er meer te halen moet zijn in de Top-

klasse. Als je in de middenmoot speelt, dan

speel je op een gegeven moment voor de kat

zijn viool. Zeker als je zoals wij, ook nog eens

zonder wedstrijdpremie spelen. Ik zou graag

iets van een periodetitel willen zien, waardoor

je misschien een ronde in de KNVB beker kan

overslaan, of iets dergelijks.”

Tactiek
“Natuurlijk ga je ook in de Topklasse uit van je

eigen kracht, maar toen we een aantal keer in

het mes waren gelopen, hebben we wel ons

daar beter tegen gewapend. Ik ben een voor-

stander van 1:4:3:3 en zo zijn we ook begon-

nen. Eigenlijk een beetje zoals Van Marwijk

speelt. Niet precies hetzelfde, want dat is ei-

genlijk 1:4:3:2:1. Maar dat is natuurlijk maar

net hoe je het noemt en invult. Met de buiten-

spelers kan je natuurlijk spelen. Ben je beter

dan je tegenstander, laat je ze diep spelen en

speel je echt 1:4:3:3. Als je iets minder bent,

dan spelen ze iets verder naar achteren en

heb je een versterkt middenveld.”

Topscoorder
“Daarnaast hebben wij het fenomeen Sjoerd

Jens in de ploeg. We zijn een tijd bezig ge-
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weest met een systeem te vinden waar hij he-

lemaal in zijn rol zit, want hij is al jaren top-

scoorder van de club.   Sjoerd kan eigenlijk

niet zo goed op rechts spelen, want hij moet

dichter bij de goal spelen. Nu spelen we met

een echte centrumspits, met Sjoerd er om-

heen en een soort ruit op het middenveld. Dat

is moeilijk te verdedigen. Wij hebben allemaal

technisch vaardige jongens en zodra wij de

bal veroveren, kunnen we razendsnel om-

schakelen.”

Middenveld
“Ik heb ook nog een hele diepgaande linker-

middenvelder, Magid Jansen, een conditioneel

sterke jongen met een drang naar voren. Als

we dan met drie spitsen spelen, dan spelen

we met Van Mieghem, wat echt een enorm ta-

lent is, op linksbuiten. Dan komt Van Mieghem

vaak naar binnen, zodat hij kan opstomen en

ook dat is moeilijk te verdedigen. Maar soms

spelen we ook 1:4:4:2 met open kant, dus zon-

der rechterkant. De linksback van de tegen-

stander is dan vrij, maar dat is vaak de minste

voetballer, zeker omdat het vaak nog rechtsbe-

nige spelers zijn. Dat werkte echt heel goed en

dan speelde je vaak tien tegen elf. Maar ik

moet eerlijk zeggen dat dit in de Hoofdklasse

vaak heel goed werkte, maar in de Topklasse

al een stuk minder. De tegenstander herkent

het vaak meteen het probleem en lost het dan

ook meteen weer op.”

Systemen
“Ik vind dat als je Topklasse speelt, je twee of

drie systemen moet kunnen spelen. Je moet

met één spits kunnen spelen, je moet met een

ruit kunnen spelen, met een vlak middenveld

kunnen spelen, etc. Vorig jaar tegen Hollandia

werden we helemaal weggespeeld, want die

hadden een roterend middenveld. Dan speelt

de '6' de bal op de '8' en de '8' loopt dan door

en de '10' zakt dan weer in. Wij gingen daar

vaste mandekking tegenover spelen en mijn

spelers snapten er helemaal niets meer van.

Dan moeten ze weten dat ze gewoon in de

zone moeten blijven staan. Dan komen ze im-

mers vanzelf naar je  toe.” 

Kruisen
“Zo’n soort systeem heb ik zelf ook wel eens

gespeeld. Dan speelde ik met een diepe spits

en twee spelers daar kort achter. Dan speel-

den we de diepe spits in en gingen die twee

lopen. Die waren niet te stoppen, zeker als de

tegenstander mandekking speelde, ze waren

zo snel en kruisten ook nog eens. Als de te-

genstander in de zone speelde, werkte het al

een stuk minder. Dan moet je weer wat an-

ders verzinnen.”

Relativeren
“Maar je moet het ook niet overdrijven dat

tactische gepraat. Dan valt in de Champions

League finale een Nani in en die komt toeval-

lig bij de derde goal bij Messi te staan en

wordt meteen uitgespeeld. Dan gaat Mulder

zeggen dat Nani niet op Messi moet spelen.

Dan denk ik: voetbal is elf tegen elf en je komt

elkaar dus af en toe tegen. Je kan niet alles

van te voren bepalen, wat wij trainers mis-

schien wel willen. Daarom ben ik ook geen

voorstander van videoanalyse. Elke situatie is

weer anders. Van de week zit ik het Neder-

lands elftal tegen Brazilië te kijken en ook

daar kan ik het wel 25 keer stopzetten waar

alle spelers verkeerd staan. Dat zijn de aller-

beste spelers van Nederland! Waar hebben

we het dan over?” 

Voetbaltrainer
“Ik zie mezelf dan ook niet als zo’n trainer. Ik

ben een voetbaltrainer. Ze hebben allemaal

een drukke baan of studie. En op de training

willen ze voetballen. Als ze elke keer moeten

stoppen en ik ze het moet uitleggen, dan kan

ik beter stoppen met trainen. Dat kan je ook

op een andere manier doen. Voetbal is eigen-

lijk alleen maar herhalen, herhalen en herha-

len. Je kunt tafeltennistafels, vuilnisbakken op

het veld zetten, maar dat heeft toch niets met

voetbal te maken. Je hebt twee doelen en

daar moet je op scoren. Dus als ik een goede

partijspel neer zet, dan zit daar toch alles in?

Ik zie soms pass- en trapvormen waar ik echt

geen wijs uit kom. Vooropgesteld: ik doe ook

niet alles goed, maar ik probeer het wel sim-

pel te houden. Want ik dat opzicht denk ik:

doe (op de training) nu maar gewoon, dan doe

je al gek genoeg.” 

Topklasse
“Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet

zo’n voorstander van de Topklasse

was, maar nu het er is, moet ik echt

zeggen dat ik het echt een verrijking.

De poppenkast met zo’n vierde man

met zo’n bord hoeft van mij niet, maar

als je dan naar De Treffers gaat en je

ziet een uur voor de wedstrijd de

sproeiinstallatie nog aan gaan, dan

heeft dat wel wat. Je proeft dat het

wat professioneler is. Je hoort er een

beetje bij.”
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Harm van Veldhoven: “Nederlandse
trainers willen steeds beter worden”

De podiumdiscussie tussen de vier trainers was

bedoeld om ook wat interactie met de aanwe-

zige trainers te krijgen. Die interactie bleef uit,

maar de oefenmeesters gingen wel in op een

viertal stellingen.

1. Nederland is het beste opleidingsland
Op die stelling durfden de oefenmeesters, be-

scheiden als ze zijn, geen volmondig 'ja' op te

antwoorden. Toch was het viertal het erover

eens dat Nederland goede trainers voortbrengt.

"Nederlandse trainers hebben de eigenschap

steeds beter te willen worden. Daar wordt door

clubs ook budget voor vrijgemaakt en dat maakt

Nederland sterk", vindt de tot Belg genaturali-

seerde Harm van Veldhoven.

Erwin Koeman refereert aan de winst van

Oranje O-17 tijdens het afgelopen EK. "Dus spe-

lers zijn goed opgeleid", is zijn conclusie. "Ver-

der zijn we avontuurlijk ingesteld en kunnen we

overal aarden." Koeman bewees dat zelf met

het bondscoachschap van Hongarije.

Van Veldhoven wil ook nog benadrukken dat

amateurtrainers wel degelijk bij een BVO aan

de slag kunnen. Toch gebeurt dat nog weinig.

"Er zijn veel talentvolle trainers die daarvoor in

aanmerking komen. Het is jammer dat er weinig

doorstroming is. We moeten ook luisteren naar

wat we aangereikt krijgen vanuit het amateur-

voetbal."

2. De 6+5-regel is een zege voor het Ne-
derlandse voetbal
Al snel leidde deze discussie naar de vraag hoe

moeilijk het is om met verschillende 'culturen'

om te gaan. Van Veldhoven denkt dat niet alleen

spelers met een andere culturele achtergrond

van elkaar verschillen, maar mensen in het al-

gemeen. "Ook Limburgers en Amsterdammers

zijn heel verschillend."

Koeman vult aan: "Het collectief is belangrijk,

maar je moet daarbij niet vergeten om spelers

ook individueel te blijven benaderen."

Peter Bosz is een voorstander van de 6+5-regel,

maar vindt dat er eerst een andere regel moet

sneuvelen. "Die idiote regel dat spelers van bui-

ten de EU zoveel moeten verdienen. Er is maar

een aantal clubs dat dergelijke spelers kan be-

talen."

3. De rol van de keeper in het voetbal
wordt belangrijker
Dat de rol van de keeper de laatste jaren veran-

derd is, daar zijn ze het allemaal wel over eens.

Niet alleen door het verdwijnen van de regel

dat een keeper een terugspeelbal mag oppak-

ken, is het voetballende gedeelte voor een kee-

per belangrijker geworden. "Een keeper is

belangrijk in de opbouw van achteruit", weet

ex-doelman Preud'homme. "Ik heb nog meege-

maakt dat de regels wat betreft terugspeelbal-

len veranderde. Maar kijk je nu naar Ajax: daar

kan een keeper een pass over vijftig meter

geven."

Bosz met een knipoog naar zijn collega

Preud'homme. "Keepers worden zeker belang-

rijker. Ze kunnen zelfs trainer worden en prijzen

winnen, haha." Volgens Koeman is de doelman

een sleutelspeler. "De keeper is essentieel in

een team. Daarom is het ook belangrijk dat hij

tijdens de training tien tot vijftien minuten mee-

doet met het positiespel." Bosz is het daarmee

eens. "Frans Hoek gaf later toe dat het apart

trainen van keepers zijn grootste fout was ge-

weest. Je moet ze altijd betrekken bij pass- en

trapvormen."

4. Er is nul procent kans dat een Neder-
landse club de Champions League-finale
speelt
Omdat die zaterdagavond de Champions

League-finale werd gespeeld tussen FC Barce-

lona en Manchester United, de laatste stelling

over de toekomst van Nederlandse clubs. Bosz

is uiterst positief. "We gaan ooit ook weer een

Champions League winnen", is hij stellig. "We

zijn met minder geld altijd heel creatief geweest

in Nederland. Wat betreft de trainingsaccom-

modaties hebben we de laatste jaren  echter de

slag met een land als Engeland wel verloren."

Vanwege de afwezigheid van John van den Brom (hij moest zijn team

voorbereiden op het slotduel in de play-offs) werd er op korte termijn

een trainerspanel in het leven geroepen. Onder leiding van intervie-

wer Toine van Peperstraten beantwoordden Michel Preud'homme,

Harm van Veldhoven, Peter Bosz en Erwin Koeman enkele stellingen.

Koeman: "Onze spelers zijn goed opgeleid."

Tekst: Rogier Cuypers
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“Geen trainer heeft de hele waarheid”
Michel Preud'homme: trainer van het jaar

Tijdens de verkiezing voor trainer van het jaar

liet hij Fred Rutten (PSV), John van den Brom

(ADO Den Haag), Harm van Veldhoven (Roda

JC) en René Trost (MVV) achter zich. Vooraf-

gaand aan dit voetbalseizoen had de voorma-

lige sluitpost van het Belgische nationale elftal

het niet kunnen bevroeden. Preud'homme

kwam over van AA Gent en kreeg de meest

zware opgave voor zijn kiezen: de prestatie van

zijn succesvolle voorganger Steve McClaren

evenaren. En hoe valt een eerste landstitel in

Enschede te overtreffen?

Twijfels
Vanaf verschillende kanten werden vraagte-

kens gezet bij de aanstelling van de Belgische

oefenmeester. Keepers zouden te verdedigend

denken en met zijn opvliegende karakter zou

Preud'homme niet bij de club passen. Beide

twijfels bleken ongegrond. Preud'homme liet FC

Twente aantrekkelijk voetballen (met Theo

Janssen als belangrijkste pion) en op een paar

ogenblikken na was hij ook de rust zelve op de

bank. 

De eerste tik aan titelconcurrent Ajax werd al in

de seizoensopening uitgedeeld. In de eigen

ArenA gingen de Amsterdammers in de strijd

om de Johan Cruijff Schaal met 0-1 onderuit. De

vroege treffer van Luuk de Jong bleek de win-

nende voor de Tukkers.

Champions League
Het debuut van FC Twente in de Champions

League was veelbelovend. De Tukkers behaal-

den negen punten uit zes duels en eindigden

daarmee op de derde plek, Werder Bremen

achter zich houdend. Tijdens het vervolg in de

Europa League schopten Preud'homme en zijn

manschappen het tot de kwartfinale. Het

Spaanse Villarreal bleek daarin een paar maat-

jes te groot.

Trots
Ondanks de nederlaag in de slotwedstrijd van

het seizoen tegen Ajax (3-1) en daarmee de titel

die naar Amsterdam ging, kan FC Twente trots

zijn. Ook trots op de trainer die een prima indruk

achterliet tijdens zijn eerste seizoen in Neder-

land.  "Dit is schitterend", was de Belgische oe-

fenmeester lyrisch nadat hij de Rinus Michels

Award in ontvangst mocht nemen. "Ik ben ook al

eens trainer van het jaar in België geworden,

maar toen werd ik gekozen door de spelers. Nu

vroeg ik ook om de microfoon, want het is toch

extra mooi als je collega's jou tot beste trainer

verkiezen. Ik ben erg trots dat ik als buiten-

landse trainer ben gekozen, want in Nederland

zijn veel goede trainers."

Structuur
Preud'homme vindt het niet vreemd dat zijn eer-

ste seizoen in Enschede zo goed verlopen is. 

"Dankzij de structuur bij FC Twente kan ik goed

functioneren. De structuur van de club is be-

langrijk, maar ook de assistenten en de spelers.

Na de landstitel was de spelersgroep nog

steeds hongerig. Ze wilden nog steeds meer."

Groei
Inmiddels is de Belg al meer dan tien jaar trai-

ner, maar hij merkt dat hij zich elk jaar opnieuw

doorontwikkelt. "Als speler ben ik bij elke club

gegroeid. De komende tien jaar zal ik in het trai-

nersvak altijd bijleren. Het voetbal evolueert,

dus het zijn kleine details waarin je jezelf verbe-

tert. Ik kijk ook wel eens bij jeugdtrainers, kijk

wat voor oefenstof ze gebruiken en pas dat

soms aan op mijn elftal. Als trainer probeer je

zoveel mogelijk de waarheid te hebben, al heeft

niemand de hele waarheid."

Het seizoen van FC Twente eindigde weliswaar in mineur, maar

nieuwbakken hoofdtrainer Michel Preud'homme kende een geweldig

voetbaljaar in Enschede: winnaar van de Johan Cruijff Schaal en de

KNVB beker, een kwartfinaleplek in de Europa League en een tweede

plek in de Eredivisie. De voormalige Belgische topkeeper is een te-

rechte winnaar van de Rinus Michels Award. 

Tekst: Rogier Cuypers

Leo Beenhakker, voorzitter van de CBV,

feliciteert Michel Preud'homme met het

winnen van de Rinus Michels Award

“Het is extra mooi als jouw
collega’s je tot beste trainer kiezen“
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