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VOORWOORD

Van de voorzitter

Het WK voetbal is weer achter de rug. Dus het katterige gevoel dat

wij er niet bij waren kunnen we nu gelukkig achter ons laten. We

kunnen weer vooruitkijken. Overigens is het alleen maar meedoen

aan een WK voor een groot aantal landen niet voldoende. De uitschake-

ling van het Duitse elftal in de poulefase is iets wat niemand vooraf had

durven voorspellen. Ik niet in ieder geval. In Duitsland is die vroege uit-

schakeling dan ook keihard aangekomen.

Dat was goed te merken op het driedaagse internationale trainerscon-

gres van de Bund Deutscher Fussball Lehrer (BDFL), zeg maar de vak-

bond van trainers bij onze oosterburen, dat plaatsvond van 30 juli t/m 1

augustus in Dresden. Als VVON waren wij uitgenodigd en aanwezig bij dit

internationale congres. Hoewel de Duitse bondscoach nog moet komen

met zijn eigen inhoudelijke analyse van het WK, werd tijdens dit congres

zo ongeveer alles ter discussie gesteld waarover voorafgaand aan het

toernooi niet of vooral lovend was gesproken. Matthias Sammer waar-

schuwde nog wel voor het feit dat, kijkend naar het WK, niet de fout ge-

maakt moet worden dat balbezit niet meer zo belangrijk moet worden

gevonden. Het is echter wel van belang dat duidelijk moet zijn wat je met

dat balbezit wil gaan doen. Spelen op balbezit zonder een duidelijke visie

en bedoeling is zinloos. Hij complimenteerde het Franse elftal voor hun

defensieve stabiliteit, goede mentaliteit en met een aantal spelers met be-

slissende individuele sterke kwaliteiten. De Fransen zijn wereldkampioen

geworden met een wijze die past bij de Duitse zienswijze op voetbal,

aldus Matthias Sammer. 

Wij hebben overigens van het Duitse trainerscongres een drietal compi-

latievideo’s gedeeld op Facebook. Verder is de VVON ook nog online ac-

tief op LinkedIn en Twitter. Wilt u niets missen, dan is het goed om ons te

gaan volgen op de diverse social mediakanalen.

De competitie in het betaald voetbal is inmiddels weer van start gegaan

en ook in het amateurvoetbal gaat de bal snel weer rollen. Voor u als trai-

ner-coach is het van belang dat u uw trainerslicentie op orde heeft. Dat

wil zeggen dat u over een geldige licentie beschikt c.q. deze tijdig gaat

verlengen. Op dit moment zijn wij intern uiteraard weer keihard aan het

werk om ook in het najaar weer diverse bijscholingen te kunnen aanbie-

den. Naast de reguliere bijscholingen zijn wij ook bezig met de organisa-

tie van een buitenlandse studiereis. Dit doen we samen met

‘Trainingskampen.nl’. Het is de bedoeling dat het een exclusieve reis

wordt voor een beperkt aantal VVON-leden naar Sheffield Wednesday,

waar o.a. Jos Luhukay en Remy Reynierse werkzaam zijn als trainer-

coach en Joey Pelupessy en Joost van Aken spelen. Zodra meer details

bekend zijn van deze reis zullen wij dit uiteraard met u communiceren.

Houd dus onze website, de nieuwsbrief en onze social mediakanalen

goed in de gaten.

Ik wens u goede start van de competitie toe.

Arnold Westen

13 augustus 2018

INHOUD



VVON

VEEL GESTELDE VRAGEN
In deze rubriek vragen door en antwoorden voor trainer-coaches. 
In deze editie gaat het over de trainerslicenties.

Hoe verleng ik mijn trainerslicentie?  
Het aanvragen/verlengen van jouw trainerslicentie dien je bij de afdeling Trainerslicenties van de KNVB te doen. Een aanvraagformulier

kun je downloaden van de website van de KNVB (https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/clubontwikkeling/downloads). Naast het

ingevulde aanvraagformulier dien je mee te sturen/te mailen: een kopie van je diploma en kopieën van de behaalde certificaten. Deze

bescheiden dien je op te sturen naar: KNVB Steunpunt Zwolle, Hogeland 10, 8024 AZ  Zwolle of mailen naar trainerslicenties@knvb.nl. 

De kosten van het aanvragen/verlengen van je trainerslicentie bedragen € 74,90. 

Op welk moment verleng ik mijn trainerslicentie?
Het behalen van een diploma (UEFA A, UEFA B en UEFA C, zowel Sen. als Youth) geeft tevens het recht om een trainerslicentie aan te vragen. 

Deze licentie is vijf jaar geldig. In de vijf daarop volgende jaren dient de trainer-coach zich bij te scholen en 12 licentiepunten te behalen. 

De trainer-coach krijgt, tijdig voor het verstrijken van de einddatum, bericht van de KNVB over de verlenging van zijn/haar  licentie. 

De plastic trainerspas is per 1 juli 2017 vervangen door een digitale trainerspas.

Let op: trainer-coaches die in het bezit zijn van een UEFA PRO diploma dienen in drie jaar 15 licentiepunten te kunnen overleggen 

bij de verlenging van hun licentie!
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v.v. S.J.C.: 
BLIK OP DE TOEKOMST
v.v. S.J.C. uit Noordwijk was afgelopen seizoen de trotse
kampioen in de zondag Hoofdklasse. Dit seizoen is de
club actief in de zaterdagpoule van de Derde Divisie. De
TrainerCoach ging in gesprek met hoofdtrainer Sjaak
Polak over de zware taak die op hem rust om de ploeg
in die klasse te houden. Met voorzitter Herman
Meijvogel en jeugdvoorzitter Tomas van Rijn spraken
we over de toekomstige levensader van de club: de
jeugdopleiding. SJC investeert in de jeugdopleiding en
daar horen ook zeker de jeugdtrainers bij. 

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Gerrit van Keulen



Special Derde Divisie
v.v. S.J.C.

6 | DeTrainerCoach

Een familieclub. Zo beschrijft voorzitter Herman Meijvogel zijn club.

Maar de ruim 1100 koppen tellende voetbalvereniging is meer dan dat.

In 2015-2016 vond de promotie plaats naar de landelijke Hoofdklasse.

Twee seizoenen later zal S.J.C. actief zijn in de Derde Divisie. “We zijn

bezig om de jeugdafdeling te upgraden, zodat we in de toekomst

spelen op het niveau waar we nu op spelen”, vertelt Meijvogel over de

plannen van de club. “Dat hoeft niet per se de Derde Divisie te zijn,

maar wel in de landelijke competitie in plaats van de regionale.

Daarnaast hebben we een aantal jaar geleden besloten dat zeker

vijftig procent van het eerste elftal moet bestaan uit spelers die bij ons

in de jeugdopleiding hebben gespeeld. Daar mikken we op. Nood

breekt soms wet en wanneer veel spelers tegelijk stoppen, heb je wel

een overgangsjaar nodig. Maar dit doel staat wel in beton gegoten.”

Om die jeugdopleiding een extra boost te geven, maakt de vereniging

zich hard voor een RJO-certificering door de KNVB. “Op twee punten

na hebben we de certificering rond”, is de preses opgetogen. “We

verwachten dit in het nieuwe seizoen rond te kunnen maken. Om de

jeugdopleiding extra smoel te geven zijn we in gesprek met collega-

clubs om een samenwerking aan te gaan betreffende de

jeugdopleiding. We willen aan kennisdeling gaan doen. Zaken over

trainingen uitwisselen, trainersdagen organiseren om van elkaar te

leren en ook ontdekken wat je als trainer vooral niet moet doen.”

Eigen mensen opleiden
Een goede basis qua jeugdopleiding valt of staat met een goed

raamwerk: een gedegen beleid en goede, gecertificeerde

jeugdtrainers. SJC heeft op alle selectie-elftallen een gecertificeerde

trainer staan, maar hoe zit het met de doorstroming van de eigen

jongens? Hebben de actieve spelers ook interesse om het coachvak in

te gaan? “We zetten ons in om eigen jongens te interesseren voor het

trainersvak. De certificering van de jeugdopleiding heeft onze eerste

prioriteit. Toch hebben we wel budget vrijgemaakt om onze eigen

mensen op te leiden, zodat ze goede training geven en weten wat ze

We willen de spelers die het spelletje begrijpen niet loslaten als ze

stoppen of een trede lager gaan spelen. Wel kijken we bij welke

jongens het echt past. Je moet niet blij zijn met een ieder die maar

voor een groep wil staan.”

Dat de focus nog meer op de jeugdopleiding is komen te liggen binnen de

vereniging is iets van het afgelopen jaar. “Tijdens de nieuwjaarsreceptie

heb ik me daar sterk voor gemaakt. Ik heb daar ook verteld dat ze me op

drie punten mogen afrekenen: de jeugdopleiding, de nieuwbouw en een

sterke sponsorcommissie. Over twee jaar is de nieuwbouw klaar en

hebben we extra aantrekkingskracht voor de jeugd in de omgeving.”

Herman Meijvogel, voorzitter

“Landelijk blijven spelen is het doel”
v.v. S.J.C. speelt komend seizoen voor het eerst in de
Derde Divisie. Voorzitter Herman Meijvogel kijkt met
name naar de toekomst van de vereniging. “Ze mogen
me op drie punten afrekenen: de jeugdopleiding, de
nieuwbouw en een sterke sponsorcommissie.”
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Het nieuwe jeugdplan 2018-2020 is gereed bij

SJC en nu is het aan de club om door te

pakken met de jeugdopleiding. “Komend

seizoen gaat dat nieuwe plan in”, vertelt

jeugdvoorzitter Tomas van Rijn. “De afgelopen

twee jaar zijn we wel bezig geweest met de

jeugdopleiding, maar waren we wat stuurloos

zonder jeugdvoorzitter. Nu hebben we een

groep mensen verzameld om door te pakken

met dit plan.”

Eén van de onderdelen uit het jeugdplan is de

herindeling van leeftijdsgroepen. “Tot de JO13

krijgt voor het eerste elke leeftijdsgroep zijn

eigen lichting. Waar we voorheen de JO9,

JO11 en JO13 hadden, daar hebben we nu

ook een JO8, JO10 en JO12 erbij. Zeker bij de

eerste- en tweedejaars JO13 merkten we een

verschil. De tweedejaars gingen al naar de

middelbare school en zaten in een andere

periode van hun leven, terwijl de eerstejaars

nog op de basisschool zaten. Daardoor zit er

ook verschil in de sportieve ontwikkeling. We

denken dat nu beter ondervangen te hebben.”

Individu vs. team
Bij de jongste jeugd draait het met name om

de individuele ontwikkeling van de spelers.

Pas later in de opleiding komen de

team(tactische) zaken aan bod. “In het

voetbalplan hebben we ook opgenomen dat

De Derde Divisionist uit Noordwijk gaat werk maken van de jeugdop-
leiding. Meer structuur en meer budget voor het opleiden van trainers
zijn de belangrijkste veranderingen de komende jaren. Jeugdvoorzitter
Tomas van Rijn: “We waren voorheen wat stuurloos zonder jeugdvoor-
zitter, waardoor er een soort status quo was. De komende jaren gaan we
doorpakken met een groep.”

Tomas van Rijn, jeugdvoorzitter

“Structuur inbedden binnen de vereniging”



we tot dertien jaar het opleiden echt gericht is

op het individu. De individuele kwaliteiten zijn

belangrijk en in mindere mate de

teamprestaties. Dat volgt meer in de

bovenbouw. Bij de JO17 en JO19 krijgt het

presteren de bovenhand.”

“We maken qua trainingen ook onderscheid

tussen de onderbouw en de bovenbouw”,

vervolgt Van Rijn. “De veldindelingen zijn

vanaf dit seizoen ook anders. De JO12 speelt

ook nog op een half veld. In de bovenkant van

de onderbouw hebben we al aandacht voor

het spelen vanuit de basistaak, maar dat is bij

de onderste groepen minder. Het heeft echter

ook te maken met wat voor soort lichting je te

maken hebt.”

Thema’s
Het opleiden begint uiteraard bij de jongste

jeugd, in het geval van SJC is er zelfs een

groep voor jongens vanaf vijf jaar. “Daar

investeren we echt in. We maken gebruik van

de Rinus app van de KNVB om in blokken van

zes weken steeds een thema te trainen.

Natuurlijk ben je ook afhankelijk van de

hoofdtrainer per lichting die daar eventueel

details in kan aanbrengen. We zorgen dat de

trainingsstof bij de trainers terecht komt. En

uiteraard zal het niveau waarop een training

gegeven wordt anders zijn bij een JO11-1 dan

bij een JO11-4.” 

Gediplomeerde trainers
Dat ze bij SJC de jeugdopleiding en het

hebben van goede trainers serieus nemen,

blijkt wel uit het verhaal van Van Rijn. “We zijn

bezig met het K&P-programma van de KNVB.

Daarmee wordt onze jeugdopleiding onder de

loep genomen. Er wordt een spiegel

voorgehouden hoe wij het doen. Natuurlijk

hebben veel mensen in de club een mening,

maar het is belangrijk dat er ook objectief

naar gekeken wordt. Op die manier proberen

we een lokale status te krijgen voor onze

jeugdopleiding. Dit doen we met Wichard

Verlaan als hoofd jeugdopleiding. Als we die

status willen krijgen, moeten we onze trainers

intern opleiden. Daar is ook budget voor

vrijgemaakt. Ook in de onderbouw geven we

de JVCT-training, de introductie voor de

pupillentrainers. Op die manier worden

trainers handig in het trainen van kinderen.

Als we dat jaarlijks voeden met tien tot vijftien

nieuwe mensen, dan heb je ook daarna een

continue stroom richting de bovenbouw. In de

bovenbouw is het relatief eenvoudig om

selectietrainers te krijgen, maar voor de

recreatieve teams is dat een stuk moeilijker.

Ouders kunnen bijvoorbeeld afhaken, omdat

het gedrag van hun kinderen anders wordt en

ze zelf geen voetbalervaring hebben. We

willen ook dat de trainers van de recreatieve

teams zich onderdeel voelen van de

organisatie. Naast gesprekken met de

trainers moeten we ook gewoon eens een

avond samen de kantine in duiken.”

Voor de trainers zijn er nu ook betere

aanspreekpunten. Op die manier krijgen ze

meer feedback. “Dat verliep het afgelopen

seizoen wat moeizaam vanwege de platte

structuur. De hoofdtrainers per lichting waren

toen het aanspreekpunt. Het verschilde

echter per hoofdtrainer in hoeverre hier echt

aandacht aan werd geschonken. Sommige

van hen waren druk met het neerzetten van

een geweldige selectie en anderen waren

meer betrokken bij de hele lichting. Dit

seizoen gaan we de structuur verdiepen.

Naast een hoofdtrainer moet er een

clustercoördinator komen die de

communicatie richting trainers en ouders

verzorgt. Daarnaast ook coördinatoren die

voor de technische trainingen en de

trainingsstof zorgen.”

Monitoren
Niet alleen de trainers worden in de gaten

gehouden, maar ook de spelers worden goed

gemonitord in hun ontwikkeling. “We hebben

software aangeschaft om dit te verzorgen.

Het streven is om drie keer per jaar een

gesprek aan te gaan met spelers en in de

praktijk moet blijken of dat voldoende of

haalbaar is. En ook of we dit in combinatie

doen met de ouders. Uiteraard moet dit dan

meegenomen worden wanneer een speler

overgaat naar een volgende lichting.

Al met al heeft Van Rijn zin in de komende

jaren. “We timmeren hard aan de weg met

een goede groep mensen. Ook het afgelopen

jaar was er veel enthousiasme, maar misten

we de structuur. Ook waren we vaak

afhankelijk van één persoon. Dergelijke

mensen zijn enorm waardevol voor een club,

maar je bent kwetsbaar als zo iemand

wegvalt. We gaan de kennis en kunde meer in

de vereniging borgen.”

8 | DeTrainerCoach

'MET ONS NIEUWE
OPLEIDINGSPLAN

LEGGEN WE DE
BODEM VOOR EEN

VRUCHTBARE
TOEKOMST VOOR SJC'
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“Ik houd niet van dat laffe voetbal.” Aan

duidelijkheid laat Sjaak Polak vrijwel nooit iets

te wensen over. Dus ook niet als hem

gevraagd wordt hoe hij het spelletje graag

ziet. “Maar de manier van spelen bepaal je

aan de hand van de kwaliteit die je in de

selectie hebt”, vervolgt hij. “Je moet de

mogelijkheden in jouw selectie goed

benutten. Maar ik wil natuurlijk ook de

mensen vermaken. Ik ben ook bezig met het

opleiden van spelers en dus geef ik de

jongens mee dat ze niet bang hoeven te zijn

om fouten te maken. Op trainingen gebeurt

dat genoeg en dan word ik zeker niet boos. De

spelers moeten lef hebben en geen

verstoppertje spelen. Ik heb spelers nodig die

hun ‘ballen op tafel leggen’. Daarnaast is met

plezier naar een training komen de sleutel tot

succes. Als het plezier er is, dan is de kans op

prestaties veel groter dan wanneer spelers er

niet bij zijn met hun hoofd.”

Direct
Toen Polak vorig seizoen zijn eerste stappen

zette in de kleedkamer van SJC werd er

gezegd dat hij wel erg jong en onervaren was. 

“Bekijk je mijn CV, dan heb ik best wat

gedaan. Ook bij de jeugd van Sparta. Ik weet

hoe het spelletje gespeeld moet worden en

uiteindelijk moet je het ook niet ingewikkelder

maken dan het is. Belangrijk is dat je bij jouw

spelers de juiste snaar raakt. Iedereen die me

kent of met me gewerkt heeft weet dat ik

enorm veel waarde hecht aan eerlijkheid.

Draai er niet omheen. Ik ben heel direct en

dat is wel aangekomen bij deze groep. Van

daaruit hebben we duidelijke afspraken

gemaakt van wat er moet gebeuren. Zoals ik

zei is plezier cruciaal, maar je moet wel de

afspraken met elkaar nakomen. Als je dat

doet, ga je prijzen pakken.”

Stond Polak met 1-0 achter, omdat ze hem

jong en onervaren vonden? “Nee, ik moest

niet harder mijn best doen. Maar je komt

binnen bij een familieclub en dat is altijd even

wennen. Je wordt in het diepe gegooid, maar

ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Ik weet

wat mijn kwaliteiten zijn, maar je moet het op

een groep kunnen overbrengen en hen ook

raken. Dat begint bij een geloofwaardig plan.

Voorafgaand aan het seizoen heb ik een

presentatie gehouden hoe we willen spelen.

Toen iedereen akkoord was met de gemaakte

afspraken zijn we de speelwijze gaan trainen.

Vervolgens ging het lopen en de trein was

toen niet meer te stoppen.”

Nadruk
“Tijdens de trainingen leg ik de nadruk op de

omgeving”, gaat Polak verder. “Voetbal is leuk

met de bal aan de voeten, maar je moet weten

waar je maatje staat en wat er in de omgeving

gebeurt. Ook in de oefenvormen staat

kijkgedrag vaak centraal. Ik speel veel korte

positiespellen, waarbij ze snel moeten

handelen en de oplossing al moeten weten

voordat de bal er is. Bij pass- en trapvormen

wil ik dat er schuine ballen en harde ballen

tussen de linies gespeeld worden.   We nemen

Sjaak Polak, hoofdtrainer

“Mijn directe aanpak werkte
bij de kampioensploeg”
Sjaak Polak is voor velen bekend als de linksback/linkshalf die op het
veld alles gaf. En meer. Als trainer van SJC is dat niet anders en is zijn
ambitie groot. “De opleiding Coach Betaald Voetbal volgen en werken
bij een BVO is mijn droom.”
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bewust wat risico in ons spel. Dan kun je

weliswaar een keer op je plaat gaan, maar het

zorgde ook voor de overwinning bij Achilles

1894 waardoor we op bezoek bij de concurrent

kampioen werden. We hadden altijd een plan A

en een plan B en ook bij de nieuwe groep

probeer ik dat trainbaar te maken.”

Professioneler
Polak draait niet om de hete brei heen. “Klopt,

ik ben heel direct en dat vond het

kampioenselftal ideaal. Soms is het gewoon

nodig bij een ploeg om direct te zijn. We

hebben afgelopen seizoen een wedstrijd

gespeeld tegen Hollandia. Dat was echt

ondermaats. Ik vroeg me echt af wat we aan

het doen waren, omdat we die week goed

getraind hadden. Het kan een incident zijn,

maar niemand wilde een stap extra voor de

ander zetten. De dinsdag erna heb ik ze

meteen bij elkaar geroepen, want ik wilde niet

dat iemand weg zou gaan alvorens dit

uitgesproken was. Toen kwam alles eruit en

vertelde de aanvoerder wat er aan de hand

was. Het had niets met mij te maken, maar er

was onderling irritatie opgebouwd. Spelers

vonden elkaar gemakzuchtig. Bij SJC moet je

normaal doen, maar het werd steeds

professioneler en dat zal ook met mijn aanpak

te maken hebben gehad. Ik eis veel van de

spelers, maar ze mogen me ook om drie uur ’s

nachts bellen en dan sta ik voor ze klaar.

Maar als afspraken niet nagekomen worden,

spreek ik spelers daar op aan.”

Niet alleen qua instelling, maar ook op het

gebied van ‘randzaken’ is er een slag

gemaakt. “Stap voor stap groeien we. We

hadden geen jasjes en polo’s vorig seizoen.

Als we in de Hoofdklasse een uitwedstrijd

speelden, leek het wel of we op schoolreis

waren naar Duinrel. Niemand wist dat SJC op

bezoek kwam en we moesten bijna overal

entreegeld betalen als we bij de tegenstander

het complex op kwamen”, grapt hij. “We

wilden eenheid uitstralen en dus heb ik

gevraagd of de jongens netjes aangekleed

konden worden. Dat soort zaken zijn

belangrijk. Ik wil de club niet veranderen,

maar soms is het goed als er iets

professioneler gedacht wordt. Daar help ik

graag bij zonder dat de club grote uitgaves

hoeft te doen.”

Leegloop
Het succes van het kampioenschap in de

Hoofdklasse heeft ook een keerzijde voor

SJC. Een aantal sterkhouders maakt een stap

omhoog en dus moet Polak het met een op

papier mindere groep doen in de sterke Derde

Divisie. “Natuurlijk is het pijnlijk als jouw team

leeggeplukt wordt. Als trainer kun je er weinig

aan doen. Aan de ene kant is het fantastisch

om als trainer kampioen te worden met een

ploeg die niet lang geleden een eersteklasser

was. Eerst werden de spelers niet goed

genoeg bevonden voor een stap hoger, maar

na het kampioenschap hebben die jongens

een stap gemaakt naar de Tweede Divisie.

Voor mezelf en de groep is dat doodzonde,

want met die jongens erbij zouden we

honderd procent in de Derde Divisie blijven.

Nu wordt het lastiger, want we moeten

jeugdspelers inpassen. Ook hebben we

nieuwe spelers gehaald, maar die hebben het

niveau nog niet van de vertrokken jongens.”

En wat brengt hem het komende jaar als

trainer? “Ik hoop dat ik mag deelnemen aan

de cursus Coach Betaald Voetbal om

uiteindelijk bij een BVO terecht te komen. Dat

is voor mij een droom. Dat hoeft voor mij niet

als hoofdtrainer, maar ik wil wel meehelpen

om spelers beter te maken. Om de

hoofdtrainer hoofdpijn te bezorgen, omdat hij

ineens keuzes te over heeft. Het is voor nu

vooral belangrijk dat ik mee mag doen aan de

cursus, want ik wil mezelf blijven

ontwikkelen.”

Voorbereiding
SJC startte de voorbereiding op 19 juli. Polak koos voor een aaneengesloten

voorbereiding van zes weken. “De meeste ploegen trainen twee weken, gaan

dan met vakantie en dan weer twee weken trainen. Als speler vond ik dat ver-

velend. Daarom hebben we in overleg gekozen om de voorbereiding in een

zes weken cyclus te gieten. We trainen op maandag, dinsdag en donderdag.

Op de maandag is het een stukje teamtactisch en herstel, op dinsdag de voetbalconditionele

training in de overload en donderdag zitten we vol op het teamtactische gedeelte. Dan gaan

we het hebben over onze manier van spelen, hoe we de tegenstander pijn willen doen en

nemen we de standaardsituaties door."

In de voorbereiding speelde de ploeg van Polak tegen Sparta Rotterdam, Scheveningen, Kat-

wijk, Rijnsburgse Boys en Jodan Boys alvorens de KNVB Beker (FC Lisse) en de competitie

(Harkemase Boys) van start gingen.
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Organisatie:
- Speler 1 speelt de bal naar speler 2.
- Speler 3 kiest op dat moment een kleur ‘’hoedje’’. Speler 2 kijkt

welke kleur speler 3 kiest en roept dit voordat hij de bal weer kaatst.
De bedoeling is natuurlijk dat de bal weer in de voeten wordt terug-
gekaatst en dat de juiste kleur wordt aangegeven.

- Daarna speler 3 speelt in, speler 1 kiest kleur, speler 2 werkt 1 mi-
nuut, daarna iemand anders in het midden

Belangrijk:
- Open gedraaid aanbieden

Moeilijker maken door:
- Afstand korter te maken, snelheid van de pass te verhogen.

Sjaak Polak Oefening 1:

Organisatie:
Kijkgedrag verbeteren van de middenvelders:
- Speler 1 en 3 nemen beide w hoedjes in de handen, geel is door-

draaien en andere speler inspelen, rood is de bal kaatsen.
- Speler 1 speelt bal naar speler 2.
- Speler 3 steekt op dat moment een kleur ‘’hoedje’’ in de lucht. Speler

2 kijkt welke kleur speler 3 aangeeft en handelt daarnaar door de bal
door te spelen of te kaatsen. Daarna speler 3 speelt in, speler 1 geeft
kleur aan, speler 2 werkt 1 minuut, daarna iemand anders in het mid-
den.

Belangrijk:
- Open gedraaid aanbieden.

Moeilijker maken:
- Rechts aannemen, links inspelen of andersom, afstand korter te

maken of snelheid van de pass te verhogen.

Sjaak Polak Oefening 2:

Organisatie:
- Speler start met de bal een speelt een schuine bal op de schuin vrij

lopende speler.
- De verdediger zet op het moment van inspelen druk op de aanvaller.
- De aanvaller controleert te bal en probeert zo snel mogelijk af te

ronden in 1 van de 2 kleine doeltjes.

Coaching:
- Hard inspelen van de bal tussen de linies
- De bal een boodschap meegeven (coaching)

Sjaak Polak Oefening 3:

OEFENVORMEN 
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Organisatie:
- Speler 1 start met een pass naar speler 2 die zich schuin aanbiedt
- De verdediger achter speler 2 zet direct druk op de bal.
- Speler 2 kaatst de bal terug op speler 1, die vervolgend de bal door

speelt naar speler 3.
- Speler 3 moet de bal direct doorspeler naar speler 4.
- De 2e verdediger mag proberen de lange pass te onderscheppen

zodra speler 1 de bal naar speler 3 speelt.

Coaching:
- Harde bal inspelen (schuin)
- Goede kaats
- Schuine bal doorspelen

Sjaak Polak Oefening 4:

Organisatie:
- Speler 1 start met een lange bal naar speler 2.
- Speler 3 loopt in een schuine loopbeweging vrij en speler 2 kaatst de

bal schuin op speler 3.
- Speler 3 kaatst de bal direct terug op speler 2.
- Speler 2 speelt de bal naar speler 1
- Speler 2 en 3 wisselen van positie.
- Speler 1 kaatst de bal op de vrijgelopen speler 4 en die twee spelers

doen hetzelfde.

Sjaak Polak Oefening 5:

Organisatie:
- Speler 1 start met de bal en speelt de bal naar speler 2 die vooraf-

gaan een ‘’vooractie’’ heeft gemaakt.
- Speler 2 speelt de bal op de vrijlopende speler 3.
- Speler 3 kaatst de bal naar speler 1 die de bal die speelt op speler 4.
- Speler 4 maakt een loopactie richting de bal en rond af op de goal.

Sjaak Polak Oefening 6:

OEFENVORMEN 
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Hieronder een tweetal onderwerpen waarover de laatste tijd

veelvuldig vragen zijn gesteld en welke wij schriftelijk hebben

voorgelegd aan de KNVB met het verzoek hierop te reageren.

Kosten KNVB trainersopleidingen
Er wordt veelvuldig geklaagd over de hoogte van de prijzen van de

diverse Trainer-coach opleidingen. Een veel gehoorde klacht is dat de

prijzen steeds maar oplopen terwijl de inhoud van de opleiding

onveranderd blijft. Met de name de prijsstijging dit jaar van de UEFA C

opleiding is exorbitant te noemen. De prijs van deze opleiding is

verhoogd van € 800,00 naar € 1400,00. Een prijsstijging van maar
liefst 75 procent. Met name nu de KNVB zelf onlangs heeft

aangegeven dat goede (jeugd) trainers belangrijk zijn en dat een

slechte jeugdtrainer zelfs de belangrijkste reden voor jeugdspelers is

om te stoppen met voetballen, kan de VVON deze enorme prijsstijging

in het geheel niet plaatsen. Alle reden dus voor de VVON om

opheldering te vragen aan de KNVB. 

In een eerste reactie heeft de KNVB aangegeven dat zij de vraag heeft

neergelegd bij de afdeling voetbal met het verzoek op onze vraag te

reageren. Gelet op de vakanties zou het antwoord nog wel even op

zich kunnen laten wachten zo werd ons medegedeeld. Wij zullen u

uiteraard informeren via dit magazine en/of onze website wanneer wij

een reactie hebben ontvangen van de KNVB.

Kosten trainerslicentiepas
Velen van u zullen nog steeds in het bezit zijn van een geldige

trainerslicentiepas. Wanneer u echter een nieuwe licentie gaat

aanvragen c.q. de licentie wil gaan verlengen, dan zult u merken dat door
de KNVB geen licentiepas meer wordt verstrekt. Er vindt slechts een

digitale registratie plaats van de hoogte van uw licentie. Wat wel

onveranderd is gebleven zijn de kosten die betaald moeten worden voor

het aanvragen/verlengen van de licentie. Sterker nog, de prijs die betaald

moet worden is dit jaar zelfs nog verhoogd. Opmerkelijk is dat vanaf

hetzelfde moment ook geen spelerspassen meer worden verstrekt. Echter

de te betalen bijdrage voor het laten aanmaken van een spelerspas is wel

vervallen. Net zoals dit geldt voor de trainerslicentie worden de gegevens

van spelers nog slechts digitaal geregistreerd. Trainers vragen zich dus

zeer terecht af waarom zij nog steeds bijna € 80,00 moeten betalen voor

een pas die niet meer wordt verstrekt?

Een groot aantal trainers, en ook de VVON, heeft grote moeite met

deze handelswijze van de KNVB. Dus ook over dit onderwerp hebben

wij schriftelijk vragen gesteld aan de KNVB. In een eerste reactie heeft

de KNVB laten weten het proces rondom de licentieverstrekking (en

ook de kosten) kritisch onder de loep te willen nemen. De KNVB gaat

ervan uit dat zij in de loop van het nieuwe seizoen met de VVON in

gesprek zullen gaan over dit onderwerp. Wanneer er ontwikkelingen

zijn dan zullen wij hierover uiteraard met u communiceren.

Vragen van de 
VVON aan de KNVB

VVON leden (en ook niet-leden) stellen veelvuldig vragen aan het VVON bestuur Veel van die vragen kunnen we
beantwoorden, maar bij een deel van de vragen moeten wij als VVON ook het antwoord schuldig blijven. Veelal
zijn het vragen die te maken hebben met KNVB-opleidingen, licentiezaken, bijscholingen, de controle op
onbevoegd trainen en het bijbehorende sanctiebeleid etc.

Tekst: Bestuur VVON



Hoofdtrainer
Curaçao/Juliana’31 
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Remko Bicentini, nationale
ploeg Curacao/Juliana ‘31

EEN WINNAAR OP 
VERSCHILLENDE NIVEAUS

Twee ‘hoofdjobs’, zo beschouwt trainer-coach Remko Bicentini zijn
werk als bondscoach van Curaçao en dat van hoofdtrainer bij Juliana
’31 uit Malden. De combinatie spreekt hem enorm aan. “De aanpak is
anders, maar overal wil ik winnen.”

Tekst: Rogier Cuypers
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Remko Bicentini is niet alleen maar een

romanticus die gaat voor de schoonheidsprijs.

Ja, er dient aantrekkelijk te worden gespeeld.

Echter mag het realisme – het winnen van

wedstrijden – nooit uit het oog verloren

worden. “Het hebben van veel balbezit wil

niet meteen zeggen dat je de wedstrijden ook

wint. Bij internationale wedstrijden gaat het

om winnen. Je hebt daar doorgaan hooguit

twee weken de tijd voor per interlandperiode.

Bij Juliana heb ik mijn spelers het gehele jaar

onder mijn hoede en heb je veel langer de tijd

om ergens naartoe te werken. De manier van

werken komt wel overeen, maar de ene groep

traint acht keer per week op een hoge

weerstand en bij Juliana is het de hobby van

spelers die zo hoog mogelijk willen presteren.

Dat is dan uiteraard een heel ander

verwachtingspatroon dat je hebt als trainer.”

Progressie
Als trainer wil je niets liever de ontwikkeling bij

jouw ploeg zien. En als trainer-coach van een

nationale ploeg word je als trainer soms

verrast over de ontwikkeling - en soms het

gebrek daar aan - bij jouw ploeg. Bicentini is

tevreden over de resultaten, maar ook zeker

over het feit dat de speelwijze meer uit de verf

komt. “Uiteraard heb je af en toe met een

mindere fase te maken in een wedstrijd, maar

we worden nooit compleet weggespeeld. Ons

team laat zien dat we op hoog niveau kunnen

acteren. We kijken ook niet meer op naar

tegenstanders. We ontwikkelen ons goed en

ook het doorselecteren van spelers hoort

daarbij. Ik selecteer voornamelijk spelers uit de

Europese competities, maar ook altijd enkele

spelers die op het eiland zelf actief zijn.”

Bekende namen die in Nederland actief waren

of zijn, zijn: Cuco Martina, Leandro Bacuna,

Eloy Room, Gyon Fernadez en Elson Hooi.

“Ik ga altijd uit van een 1:4:3:3-systeem. Dat is

voor spelers zeer herkenbaar en je kunt er elk

systeem goed mee bestrijden”, vervolgt hij.

“Tegenwoordig zie je dat coaches veel testen

met bepaalde systemen. Wij hanteren één

systeem, maar door kleine aanpassingen kun

je de tegenstander vaak beter bestrijden.

Speelt de linksbuiten meer naar binnen toe,

dan heb je in principe een 1:4:4:2-systeem.

Spelen beide vleugelaanvallers meer naar

binnen, dan speel je in principe een 1:4:5:1-

systeem. Ik ben geen trainer die in anderhalve

week een systeem bij een ploeg in kan slijpen.

Het is voor spelers ook niet altijd makkelijk,

omdat ze door het jaar heen met hun ploegen

een eigen systeem spelen. Maar omdat wij

altijd herkenbaar 1:4:3:3 spelen is dat voor hen

een goede houvast.”

‘HET 1:4:3:3-SYSTEEM
GEEFT MIJN SPELERS

HOUVAST’
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Teamfunctie verdedigen
Als de tegenstander aan een opbouw wil

beginnen, dient te allen tijde de speler van de

tegenstander in balbezit onder druk gezet te

worden. “Er wordt een zone afgesproken

waar verdedigd wordt op het veld. De spits

zet druk op één van de centrale verdedigers

en dwingt deze tot het inspelen van één van

de middenvelders of aanvallers of vooruit op

een vleugelverdediger. De ruimtes tussen de

linies moeten we klein houden. Er moet druk

gezet worden op de balbezittende speler en

de spitsen moeten met hun vleugelverdediger

meelopen. Ons doel is om de nummer tien

zoveel mogelijk vooruit te laten staan voor de

omschakeling. Hij moet positie kiezen in de

buurt van de verdedigende middenvelder van

de tegenstander. Er wordt steeds geprobeerd

om achterin iemand over te houden. Alleen in

nood schuiven we of dekken we door. Tegen

een 1:4:4:2-formatie met een vlak middenveld

wordt er een middenvelder vóór de twee

centrale verdedigers gezet en verdedigen we

achterin één-op-één.” 

Teamfunctie omschakelen van verdedi-
gen naar aanval
Met de nationale ploeg van Curaçao probeert

Bicentini het in de omschakeling van

verdedigen naar aanvallen te hebben van de

snelle spelers. “We proberen om de nummer

tien dicht onder de spits of in de ruimtes vrij te

krijgen voor de omschakeling. De bedoeling is

om met snelle mensen over de zijkanten uit te

breken, waarna de nummer negen, nummer

tien en de andere vleugelaanvaller in de

zestienmeter moeten komen. Er moet snel van

achteruit aangesloten worden door de

restverdediging om de ruimtes bij hernieuwd

balverlies klein te houden. Eén van de twee

controlerende middenvelders kan mee

aansluiten ter ondersteuning. Als er geen

mogelijkheid tot een snelle omschakeling is,

kiezen we voor zekerheid om te komen tot een

gedegen opbouw via het middenveld. Tegen

een 1:4:4:2 met vlak middenveld proberen we

snel de vleugelaanvaller of de uitwijkende

nummer tien te zoeken. Vervolgens wordt

gezocht naar de steekpass of de crosspass.” 

Teamfunctie aanvallen
Ook Bicentini probeert zijn team te laten spelen

door middel van attractief combinatievoetbal.

“De doelstelling is om met verzorgd aanvallend

voetbal de wedstrijden te winnen. Dit moet via

een goede opbouw via de verdediging waarbij

via het middenveld doorgespeeld moet worden.

De verdedigers moeten een extra man op

‘WE PROBEREN ALTIJD DE LIJN NAAR 
DE SPITS OPEN TE HOUDEN’



DeTrainerCoach | 17

middenveld creëren door zelf door te schuiven

of een middenvelder vrij te spelen met zijn

gezicht naar de goal van de tegenpartij. De

middenvelders moeten zo functioneren dar de

nummer tien vrij gehouden wordt om te spelen

op en rond de spits. De middenvelders ‘zes’ en

‘acht’ moeten onder de spitsen komen op het

spel voort te zetten naar de vleugelaanvallers.

De taak van de nummer tien is om in de

omschakeling voor dreiging in het spel te

zorgen. Hij mag zelf positie kiezen om in de

ruimtes te spelen. De vleugelaanvallers moeten

spelen op de individuele actie of op de steekbal

in de ruimte, zowel in de breedte als naar

binnenkant. De spits is het aanspeelpunt

voorin, de lijn naar hem moet open gehouden

worden. Tegen twee spitsen moet er

opgebouwd worden met één controlerende

middenvelder om een drie-tegen-twee

situatie te creëren om vooruit door te

voetballen.”

Teamfunctie omschakelen aanval naar
verdediging
“De spitsen moeten gelijk druk zetten op de

eerste bal om te voorkomen dat de

omschakeling van de tegenstander in de

lengte kan doen”, vertelt de oefenmeester

over het omschakelen naar verdedigen.

“Daarnaast moet de rest van de ploeg zo snel

mogelijk in de organisatie komen en gesloten

druk naar voren zetten. De vleugelspitsen

moeten naar binnen om de ruimtes te

beperken. De verdedigers moeten de ruimtes

klein maken door vooruit te verdedigen. Bij

het uit positie zijn van één van de

verdedigende middenvelders moet één van de

centrumverdedigers doordekken.”

Manier van coachen
Achterover leunend, genietend van de zon en

op zijn gemak de wedstrijd van zijn team

aanschouwen. Zo zullen toeschouwers van

het nationale elftal van Curaçao hun

bondscoach niet zien. “In mijn manier van

coachen ben ik erg nadrukkelijk aanwezig

tijdens een wedstrijd. Ook de besprekingen

kunnen soms lang zijn. Daarin heb ik mijn

eigen stijl ontwikkeld, maar dat komt doordat

ik de besprekingen groot en deels per linie

doe. Op die manier is in mijn ogen de absolute

focus en interactie aanwezig. Misschien

werkt het niet voor iedere trainer bij zijn of

haar club, maar bij ons zijn de spelers dat

gewend van mij. Die wisselwerking tussen

ploeg en trainer is uitstekend. Ik zorg dat

iedereen geconcentreerd kan blijven en dat

de totale bespreking helder en duidelijk is.”

De nabespreking vindt niet altijd direct plaats

na het laatste fluitsignaal. “Dat heeft te maken

dat het een internationale wedstrijd betreft en

volgens de protocollen moeten dan de inter-

views en persconferentie direct daarop volgen.

En bij een goed resultaat zijn de spelers en staf

vaak nog in een Caribische feeststemming,

haha. Dan bespreek ik de wedstrijd na bij de

eerstvolgende training de dag erna.”

Waardering verdienen
In het afgelopen decennium maakte Bicentini

bij Curaçao de nodige coaches mee. Onder

hen de voormalige topspits Patrick Kluivert.

Tussen 2015 en 2016 zwaaide hij de scepter bij

de nationale ploeg en was Bicentini zijn

rechterhand. “In elf jaar tijd heb ik drie

bondscoaches meegemaakt. Kluivert is ook

heel belangrijk geweest voor de nationale

ploeg, omdat bepaalde jongens voor ons

kozen vanwege hem. Voor Kluivert gingen

deuren open die voor mij niet zomaar open

gingen. Niemand kende Remko Bicentini.

Door de resultaten die we behaalden kreeg ik

enorm veel waardering. Dat heeft er ook toe

geleid dat ik een contract voor zes jaar kreeg

tot en met het WK van 2022 in Qatar. Dat is

ongekend in het voetbal. Ik heb van de

coaches waarmee ik gewerkt heb ook

allemaal wat geleerd. Maar één ding staat

voor mij als een paal boven water: trainer zijn

is echt een ervaringsvak. Mijn leerschool die

ik bij de coaches, de cursus en de clubs heb

gehad, daar pluk ik nu de vruchten van. Ik ben

blij dat ik de kans heb gekregen om als

eindverantwoordelijke voor het nationale

team te fungeren.”

Fundashon Bicentini
Ieder jaar vallen er op Curaçao veel jongeren uit in het onderwijs. Ze beha-

len geen startkwalificatie en hun kansen op de arbeidsmarkt zijn van begin af aan erg zwak.

Achter de schooluitval kan een scala aan problemen spelen: het kan typisch leeftijdsgebon-

den problemen betreffen, maar ook (lichte) criminaliteit, psychosociale problemen en/of drugs-

gebruik. Om die reden heeft Remko Bicentini de Fundashon Bicentini opgericht. Het centrale

doel is het, door middel van sport, creëren van een herkansing voor voortijdig schoolverlaters

en risicoleerlingen op scholing en werk en het bevorderen van een succesvolle integratie in

de samenleving.

“Voetbal vormt de hoofdmoot. Maar dat is zeker niet het belangrijkste. Het gaat er om dat de

jongeren een hobby hebben en dat ze van de straat zijn. De focus ligt hierbij op kansarme en

bijzondere kinderen. Bij dit soort projecten is continuïteit essentieel. Een stichting doe je niet

voor een paar jaar, maar voor je hele leven. Met een zak geld alleen red je het niet. Je moet

dat trotse gevoel overdragen aan de lokale mensen. Pas dan kun je echt iets betekenen. Je

moet de mensen het gevoel geven dat ze er zelf ook echt beter van worden."
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Verschil met Juliana ’31 
De nationale ploeg moet uiteraard ook winnend

voetbal spelen. Maar hoe is dat bij Juliana’31,

volgend jaar eersteklasser? “Een nationaal

team moet je in anderhalf tot twee weken

klaarstomen voor cruciale duels. Een club heb

je 365 dagen per jaar onder jouw hoede. Bij

Juliana spreek ik natuurlijk ook een andere

voetbaltaal. Daar heb ik te maken met jongens

die van hun hobby het beste willen maken. Bij

Curaçao spelen jongens uit de Premier League

en Eredivisie. Eén ding is echter overal

hetzelfde: winnen willen we altijd.”

De benadering van de spelers is daarentegen

wel anders. “Ik ben al meer dan tien jaar

verbonden aan het nationale elftal en dan bouw

je een band op met spelers. Het is net een

familie. Ik selecteer echter niet op namen, maar

of spelers fit en in vorm zijn op het moment dat

wij onze internationale wedstrijden hebben. De

benadering naar die jongens is daarentegen

wel harder dan bij Juliana, want ze zijn 24/7 met

hun vak bezig. We zijn daar allemaal niet om

zoete broodjes te bakken.”

Ook het voorbereiden van een wedstrijd is

anders op Curaçao als in Malden. “Bij

internationale wedstrijden kom je in de

ochtend al bij elkaar en heb je veel meer tijd

om de bespreking te doen en als team op de

wedstrijddag naar de wedstrijd toe te leven.

Dan heb je tijd om elke linie langs te lopen. Bij

de amateurs verzamel je twee uur voor de

wedstrijd en doe ik de bespreking vijftien

minuten van tevoren. Maar daar heb ik ze

natuurlijk ook door de week al gesproken.”

Tegenvaller voor Bicentini was dat Juliana

voor de tweede maal op rij degradeerde.

Afgelopen seizoen via de nacompetitie lukte

het de ploeg niet om zich veilig te spelen in de

Hoofdklasse. Merkt de hoofdtrainer een

verschil in moraal bij de spelers na wederom

een teleurstellend einde van het seizoen?

‘Nee, het moraal is zeker niet weg. Anders

was ik ook niet gebleven. Achter beide

degradaties zit ook wel een verhaal. Juliana is

een gezonde club en als je dan geweldig

presteert, dan loop je de kans dat je

belangrijke spelers verliest. Precies dat

gebeurde en dat is lastig op te vangen. Dit

seizoen hebben we te kampen gehad liefst

zes of zeven blessures bij cruciale spelers.

Dat begon al in de voorbereiding en de groep

is te klein om dat op te vangen. Ondanks dat is

de spirit fantastisch bij de jongens. Daarom

ben ik net zo gemotiveerd om komend seizoen

met ze aan de gang te gaan.”

Naast het feit dat Bicentini zichzelf ontwikkelt

door wekelijks een ploeg te trainen en te

coachen, beseft hij dat daarnaast ook dat hij

daar de medewerking van een club voor nodig

heeft. En aan de andere kant is het ook

bijzonder dat een trainer van een nationaal

elftal er een clubelftal naast heeft. “Normaal

mag een bondscoach geen nevenactiviteiten

hebben, maar ze vinden het voor mij ook goed

dat ik dat erbij doe. Was ik assistent-trainer

geweest bij een BVO, dan was dat een ander

verhaal. De eerste vraag die ik bij Juliana

stelde was dan ook of er iemand aanwezig is

die mijn plek op de bank kan innemen als ik met

Curaçao weg ben. Dat was geen probleem en

dat was voor mij echt een voorwaarde om hier

te werken, want wil de ploeg niet aan zijn lot

overlaten als ik er niet ben.”

Over Remko Bicentini 

Naam: Remko Bicentini

Geboren: 20 februari 1968, 

Nijmegen

Clubs als speler: N.E.C., De Treffers, 

Germania, AWC

Getrainde 

clubs/teams: Curacao, 

Beuningse Boys, 

SV Orion, 

sv AWC, 

Juliana ‘31

Remko Bicentini is de zoon van een Antilli-

aanse vader en Nederlandse moeder. De

geboren en getogen Nijmegenaar voetbalde

eerst bij SV Hatert alvorens de stap te

maken naar de jeugdopleiding van N.E.C..

Na het doorlopen van de jeugdopleiding

speelde hij uiteindelijk 24 duels in het eerste

elftal. Na zijn tijd bij de profs van N.E.C. ging

hij aan de slag bij de amateurs van De Tref-

fers en Germania.

‘DE SPIRIT IS ONDANKS
DE DEGRADATIE

FANTASTISCH BIJ
JULIANA’
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Organisatie:
- Veld van zestienmeter tot zes-

tienmeter met twee vrije zones
- 18 spelers en 2 keepers
- Per team: 1 keeper, 3 opbou-

wers, 2 centrale middenvel-
ders, 2 diepe spitsen en 2
flankspelers

- Voldoende ballen en 2 kleuren
hesjes

- De bal wordt in het spel ge-
bracht door een keeper

- Opbouwen en de bal aan de zij-
kant brengen

- Flankspelers geven voorzet

Coaching:
- Veel beweging, loskomen van

de tegenstander
- Overlappende back liefst derde

man
- Tempo in de aanval
- Bal napraten
- Juiste keuze dribbelaar: mee-

spelen, zelf binnendoor, op-
nieuw beginnen

- Andere flankspeler of diepste
middenvelder doet mee voor
de goal

Positiespel 8v8 + 2v2 in vrije zone

Organisatie:
- Half speelveld
- Een groot doel
- 1 keeper, minimaal 8 veldspe-

lers
- Voldoende ballen
- 6 pylonen
- De ruimte tussen de pylonen is

10 meter
- Inspelen op speler 2, die kaatst

op speler 1
- Speler 1 passt naar speler 3,

die draait open en speelt spe-
ler 4 in

- Speler 4 legt de bal af op spe-
ler 5 die direct afwerkt

Coaching:
- Goed inspelen
- Goede aanname
- Hoog tempo
- Direct afwerken

Afronden op doel

Organisatie:
- Veld van 25x50 meter
- Een groot doel met keeper
- Pylonen op de posities waar de

spelers starten
- Twee teams spelen tegen el-

kaar
- Vanaf de buitenkant inspelen,

kaatsen en voorzet geven door
bijkomende derde man

- Alle ballen moeten vanaf door
de lucht afgewerkt worden

- De speler die de bal kaatst
komt voor het doel en degene
die voorzet wordt de kaatser

- Tien keer scoren is wisselen
van kant

- Elke speler werkt tweemaal af
en gaat daarna naar de zijkant

Coaching:
- Strak inspelen op juiste been
- Goede aanname
- Voorzet door de lucht
- Inlopende spelers goed timen

waar de bal komt

Verbeteren van het aanvallen

OEFENVORMEN 
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In België wordt het zaalvoetbal meegenomen in het algemene

‘Masterplan’ van de Belgische voetbalbond (KBVB). Guy Beckers,

coördinator Futsaltalentdetectie bij de KBVB, vertelt hoe beide de

componenten veld en zaal elkaar kunnen versterken.

In sporthal Merwestein in Nieuwegein gaf hij aan hoe belangrijk het

straatvoetbal was voor ieder kind. “En het was daarbij de mooiste tijd

van je leven”, benadrukte Beckers. Of zoals Rinus Michels het in zijn

boek ‘Teambuilding als route naar succes’ omschreef: ‘Straatvoetbal

was en is de belangrijkste natuurlijke opleidingsvorm. Helaas zijn door

allerlei factoren de mogelijkheden voor straatvoetbal sterk verminderd

of zelfs verdwenen’.

Futsal
In het Futsal komt het straatvoetbal meer aan bod: vlakke ondergrond,

kleine speelruimte, kort tikken en ‘pingelen’.  De beste voetballers ter

wereld hebben op het veld baat bij het spelen in de zaal. Zo ook Pélé.

“Futsal was belangrijk in mijn ontwikkeling van de balcontrole, snel

denken en passen. En ook met dribbelen, balans en concentratie had

ik er baat bij. Futsal was zonder enige twijfel erg belangrijk.”

Welke voordelen heeft het zaalvoetbal ten opzichte van het

veldvoetbal? Beckers beschreef er maar liefst tien:

1. Dezelfde ‘basics’, ‘tactics’ en spelintelligentie als bij 11v11

2. 210% meer balaanrakingen dan bij veldvoetbal

3. Beperkte ruimte en onder constante druk

4. Meer balaanrakingen, meer balcontrole betekent sneller denken en

handelen

5. Minder ruimte en tijd, waardoor spelers creatiever worden in het

bedenken van oplossingen

6. Dynamisch: spelers zijn voortdurend in beweging

7. Spelintelligentie: spelers zijn voortdurend in beweging en daarom is

het spelbegrip een absolute must

8. Afwerking: het zesmetergebied is een perfecte oppervlakte om

vanuit een kleine hoek zo nauwkeurig mogelijk te leren trappen

9. Intensiteit: alle spelers zijn constant in beweging

10. Fun: passen, dribbelen en scoren

Masterplan

Bij onze zuiderburen wordt het zaalvoetbal een belangrijk onderdeel

van de voetbalcultuur.  Dat onderstreept het Masterplan Futsal 2017-

2020. Het masterplan kent drie speerpunten: futsal promoten en

ontwikkelen als topsport, futsal promoten en ontwikkelen als

jeugdsport en futsal promoten en ontwikkelen als doesport.

Om aan die speerpunten te voldoen dient er uiteraard beleid op

gemaakt te worden. Om ervoor te zorgen dat Futsal zich ontwikkelt,

schrijft de voetbalbond de nationale teams in voor stages en

internationale wedstrijden. Daarnaast organiseert de KBVB naast de

nationale competitie ook een bekercompetitie. En zeker niet

onbelangrijk voor de aanwezigen is het feit dat de Belgische

voetbalbond een UEFA-B Futsal trainersopleiding heeft georganiseerd.

VVON bijscholing: veld- en zaalvoetbal samen sterker

Ronaldinho en Iniesta als voorbeeld
Spelers ‘pingelen’ te weinig. Het straatvoetbal is niet meer van deze tijd en de voetbaluren die kinderen
maken zijn vrijwel uitsluitend op het veld. Maar wat voor voordelen heeft het maken van vlieguren in de
zaal? De VVON organiseerde samen met de KNVB een bijscholingsdag om daar met een honderdtal trainers
dieper op in te gaan. Topspelers als Ronaldinho en Iniesta zijn er in ieder geval niet slechter van geworden.

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Martin van Oostveen
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5v5
In het zaalvoetbal wordt standaard 5v5 gespeeld. “Het basissysteem is

de 1:1:2:1-formatie met een ruit”, vertelt Beckers. Maar hoe kan het

Futsal het veldvoetbal nu ondersteunen? In een 5v5 leer je als

voetballer in de kleine ruimte overzicht te bewaren en snel te

handelen. Je legt daar de basis voor techniek en er wordt een begin

gemaakt aan de team tactics. Deze worden later op het veld, zeker

wanneer er 8v8 en 11v11 gespeeld wordt, vervolmaakt. De basics leer

je in de zaal. Onder basics wordt verstaan: ‘Het geheel van technische

en individueel tactische basisvaardigheden (basiscompetenties) die

een speler nodig heeft om na het nemen van een goede beslissing de

juiste actie uit te kunnen voeren binnen de 11v11, ongeacht het

spelsysteem of spelconcept.’

Jonathan O12 & keeperstraining

Na de presentatie van Beckers mochten de spelers van

Jonathan/Krooster Boys O12 hun kunsten tonen aan de aanwezige

trainers. Onder leiding van Nelson de Kok, techniektrainer van NAC

Breda, lieten ze zien welke individuele acties effectief zijn in de zaal.

Zo toonden ze de

‘Cruyff’, de ‘Elia’, de

‘Zidane’, de schaar en

de dubbele schaar.

Vervolgens lieten de

keepers van Jong

Oranje onder leiding

van Bjorn van Haren

hun talent zien. In

zeer

arbeidsintensieve

oefenvormen werden

ze op de proef

gesteld.

Bij deze vorm wordt de eerste bal laag zacht ingespeeld door de

andere keeper. Vervolgens mikt de keeperstrainer hard midden/hoog.

In deze oefening wordt de keeper van de ene naar de andere hoek

gestuurd en komt het wederom aan op reflexen. De andere keeper

gooit de bal zacht, hoog rechts in de hoek. Vervolgens gooit de

keeperstrainer de bal in volle vaart hoog links in de hoek.

Reflexen en concentratievermogen zijn vereist. Er liggen drie kleuren

‘pylonen’ op de grond. De trainer roept een kleur en de keeper moet

deze met zijn rechterhand aantikken. Bij het fluitsignaal schiet de

assistent-trainer laag links in de hoek. Vervolgens gooit de andere

keeper hard of gaat de trainer een 1v1 actie aan om te scoren.
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Oefenvormen
in de opbouw

Max Tjaden vergeleek ging in zijn presentatie in op
de zaalvoetbalhandelingen. Tevens liet hij door mid-
del van een aantal oefenvormen zien hoe hij de op-
bouw in de zaal graag ziet.

Organisatie:
- 8 veldspelers, 2 keepers
- Linkerverdediger speelt onder druk van de

tegenstander de bal naar de keeper
- Vanuit daar begint de opbouw opnieuw

Coaching:
- Afstemmen van handelen met bal tussen ‘4’

en de keeper
- Moment, snelheid, positie en richting van

inspelen en aannemen zijn cruciaal

Opbouw met keeper (1)

Organisatie:
- 8 veldspelers, 2 keepers
- Bal begint bij de keeper
- Nummer 2 loopt naar het midden en neemt

zijn directe tegenstander mee
- Spits (5) zakt in en biedt zich aan

Coaching:
- Afstemmen handelen zonder bal tussen ‘2’

en ‘5’
- Moment, snelheid, positie en richting van

weglopen en aanbieden zijn cruciaal

Inzakken spits

Organisatie:
- 8 veldspelers, 2 keepers
- Bal begint bij de keeper
- Keeper speelt de spits (5) in die de bal vast-

houdt
- Nummer 2 trekt links de hoek in om aange-

speeld te worden

Coaching:
- Afstemmen handelen zonder en met bal

tussen keeper en ‘5’
- Moment, snelheid, positie en richting van

aanbieden en inspelen zijn cruciaal
- Keeper moet oog hebben/contact houden

voor/met de diepgaande ‘2’

Balvaste spits

Max Tjaden, bondscoach 
Nederlands zaalvoetbalteam
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Organisatie:
- 8 veldspelers, 2 keepers
- Bal begint bij de spits (5)
- Hij houdt de bal vast
- Nummer 2 trekt links de hoek in en nummer 3

zakt zich in: speelveld wordt groot gemaakt 

Coaching:
- Afstemmen handelen zonder en met bal

tussen ‘2’, ‘3’ en ‘5’
- Moment, snelheid, positie en richting van

diep lopen, aanbieden en bal vasthouden
zijn cruciaal

Speelveld groot maken

Organisatie:
- 8 veldspelers, 2 keepers
- Bal begint bij de spits (5)
- Hij houdt de bal vast
- Nummer 4 biedt zich aan in de as van het

veld 

Coaching:
- Afstemmen handelen zonder en met bal

tussen ‘4’ en ‘5’
- Moment, snelheid, positie en richting van

aanbieden, inspelen vasthouden zijn cruciaal

Diepte zoeken 
in as van het veld

Organisatie:
- 8 veldspelers, 2 keepers
- Bal begint bij ‘4’
- Hij maakt een één-tweetje met nummer 5
- Nummer 5 schiet op doel of legt af naar de

tweede paal waar nummer 2 vrij staat 

Coaching:
- Afstemmen handelen zonder en met bal

tussen ‘4’, ‘5’ en ‘2’
- Moment, snelheid, positie en richting van

diep lopen, inspelen en schieten zijn cruciaal

Gevaar voor de goal
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Waar is de technische Volendamse speler? Die vraag stelde men zich

bij ZVV Volendam af. En dus kozen ze er daar voor om een

samenwerking op te zetten met de zaalvoetbaltak. Juist ook omdat er

naast de reguliere veldtraining amper meer op straat gevoetbald

wordt. En zaalvoetbal heeft een hoop kenmerken van het

straatvoetbal. 

“Wij geven jeugdspelers de kans om zich verder te ontwikkelen in

andere omstandigheden”, vertelt Mooijer. “Het zaalvoetbal zorgt voor

een kleine ruimte met minder spelers in het veld. Je moet sneller

handelen en denken, meer initiatief tonen en je komt eenvoudigweg

vaker aan de bal. Het is een extra activiteit voor spelers buiten de

selectieteams om die twee keer per week trainen.”

Voor- en nadelen
De voordelen (sneller denken en handelen en meer balcontacten)

kwamen uiteraard aan bod. Ook werd wereldkampioen Andres Iniesta

gequoot: “Ik speelde net als veel van mijn vrienden Futsal. We

brachten uren door op het speelterrein van school. Het was een

opleiding die ik tijdens mijn hele loopbaan bij me heb gedragen. Zoals

ik al eerder eens heb gezegd, mijn spel heden ten dage is zoals ik het

speelde toen ik acht of tien jaar oud was.”

Maar toch klonken er ook kritische noten uit de zaal. Zaalvoetbal zou

voor meer blessures zorgen. Trainers durfden het niet aan om hun

selectiespelers teveel in de zaal te laten voetballen. Mooijer liet de

trainers openlijk met hem en elkaar discussiëren en kwam met zijn

eigen conclusie wat betreft de combinatie tussen zaal- en veldvoetbal.

“Nergens is bewezen dat de zaal blessuregevoeliger is voor spelers.

En daarnaast is het heel belangrijk om ook de veldtrainers minder

sceptisch te maken en hen mee te nemen in het proces en ze erbij te

betrekken; wie traint wat en wanneer? Cruciaal is dat spelers geen

voetbalhandelingen afgeleerd wordt die ze zich bij het Futsal eigen

hebben gemaakt.”

Stand van zaken
Het zaalvoetbal is groeiende bij Volendam. Mooijer vertelt hoe het er

momenteel bij zijn club voor staat:

- Elke dinsdag spelen er veertig kinderen een onderlinge

indoorcompetitie;

- Elke maandag is er een zaaltraining voor VVA-teams;

- Twee teams spelen in de KNVB-competitie (JO13-1 & JO13-2)

- Komend seizoen komen er twee nieuwe teams bij in de JO13-

competitie en schuiven de huidige teams door naar de JO-15;

- Vanuit de jeugdopleiding van ZVV Volendam spelen er nu drie

spelers in ZVV Volendam 1, waarbij keeper Jack Steur inmiddels

derde keeper is bij het Nederlands team;

- Bij de zaterdag 1-selctie van RKAV Volendam spelen vier

basisspelers afkomstig uit de jeugdopleiding van ZVV Volendam.

Voor trainers al met al een interessante dag waarin duidelijk werd dat

Futsall het veldvoetbal wel degelijk kan versterken. Toch was er ook

ruimte voor de (veld)trainers die twijfelen aan die combinatie om aan

te geven waarom ze het vonden en zich door de aanwezige experts te

laten overtuigen.

Richard Mooijer, RKAV Volendam/ZVV Volendam

Weerleggen van de nadelen
Wat draagt het Futsal nu daadwerkelijk bij aan het veldvoetbal? Is er meer kans op blessures? En hoe
integreer je een zaalvoetbaltak in een veldvoetbalclub? Op deze en meer vragen gaf Richard Mooijer
antwoord tijdens zijn presentatie.
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In de amateur voetbalwereld is de trainerscarrousel een bekend

fenomeen. Gedurende of kort voorafgaand aan de winterstop van het

lopende seizoen vinden besprekingen plaats over het vervullen van

vacatures in het opvolgende seizoen. In dezelfde periode vinden ook

de gesprekken plaats over voortzetting van de bestaande

arbeidsovereenkomst gedurende het nieuwe seizoen. 

Indien in de winterstop tot voortzetting zou worden besloten,

impliceert dit het vertrouwen in de aanpak van de trainer-coach en in

de nog te behalen sportieve resultaten gedurende de tweede

seizoenshelft. Anderzijds, als er geen gesprekken over verlenging

plaatsvinden of als de voetbalwerkgever de trainer-coach expliciet

aangeeft dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden voortgezet, zal

de trainer-coach zich (moeten) oriënteren op alternatieven voor het

komende seizoen. 

Mondelinge overeenkomst
Stel dat gesprekken over voortzetting hebben plaatsgevonden, maar dat

de overeengekomen voortzetting nog niet schriftelijk is bevestigd. In die

gevallen hoor ik nog te vaak: ‘een mondelinge (arbeids)overeenkomst is
toch ook een overeenkomst?’. Degenen die de vraag stellen hebben

gelijk. Echter, het wordt lastig als de vraagstellers moeten bewijzen dàt

er een (mondelinge) overeenkomst is gesloten en uit welke wederzijdse

rechten en verplichtingen deze overeenkomst bestaat.

Veelal luiden de reacties op de vraag op welke manier de voortzetting

kan worden bewezen: “We zijn hetzelfde overeengekomen als dit
jaar.“ Dat klinkt aardig, maar uit niets blijkt dat dat zo is. Sterker nog,

uit niets blijkt dat de overeenkomst daadwerkelijk tot stand gekomen

is. Hoe was het ook al weer?

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

De mondelinge 
arbeidsovereenkomst
Het blijft een hardnekkig probleem: de mondeling overeengekomen
voortzetting van de arbeidsovereenkomst met de trainer-coach. 

Tekst: R. Beele (Beele@advocaatkantoor.nl) | Beeld: Shutterstock

JURIDISCH
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Een arbeidsovereenkomst is een specifieke vorm van een gewone

overeenkomst. Een overeenkomst en dus ook een arbeidsovereen-

komst, komt tot stand door een aanbod van de ene zijde, gevolgd door

aanvaarding daarvan door de andere zijde. Daarbij moeten de wil en

de daarop gerichte verklaring van zowel de aanbieder als van de

acceptant naadloos op elkaar aansluiten. In het geval van een

arbeidsovereenkomst zal dus overeenstemming moeten bestaan over

de essentiële onderdelen daarvan (persoonlijke arbeid gedurende

zekere tijd in gezagsverhouding verricht tegen een bepaald loon). De

wilsverklaring is een vereiste voor het laten ontstaan van een

rechtshandeling (art. 3:33 BW). Verklaringen zijn in het algemeen

vormvrij. Een verklaring kan uitdrukkelijk geschieden, maar kan ook in

een of meer gedragingen besloten liggen (art. 3:37 BW).

Problematiek
In het laatste ligt de ‘problematiek’ van de mondelinge overeenkomst.

Doorgaans zal degene die stelt dat er een arbeidsovereenkomst is

gesloten, als dat door de andere partij wordt betwist, het bestaan van

de arbeidsovereenkomst moeten bewijzen. Als het bewijs niet kan

worden geleverd, moet ervan worden uitgegaan dat er geen

arbeidsovereenkomst tot stand gekomen is. Het bewijs kan worden

geleverd door alle middelen rechtens, waaronder door getuigen.

Dat wordt moeilijk als de getuigen nog altijd financieel en/of anderszins

verbonden zijn aan de voetbalwerkgever, bijvoorbeeld door het lid zijn

van een technische commissie, door het zijn van elftalleider, door de

hoedanigheid van speler (al of niet met reiskostenvergoeding) enz..

De trainer-coach die heeft aangenomen dat de overeenkomst

mondeling is gesloten moet stevige argumenten hebben om aan te

tonen dat hij/zij ervan mocht en kon uitgaan dat die overeenkomst

(mondeling) tot stand is gekomen.

Vaak blijven de argumenten steken bij opmerkingen als : ‘…we
hebben daarop elkaar de hand geschud’, ‘..er is een foto genomen’ en
‘..ik werd gefeliciteerd’.

Facebook
Enige tijd geleden berichtte een trainer-coach mij dat hij kon bewijzen

dat de arbeidsovereenkomst (mondeling) was gesloten. De bevestiging

daarvan had hij op zijn Facebook geplaatst. Hij meende dat hij

daarmee de mondelinge arbeidsovereenkomst voldoende had

geformaliseerd. Ik heb deze trainer-coach aangegeven dat dat niet het

geval was. Niet alleen was het zijn Facebookpagina, maar ook kwam in

het bericht niet een citaat naar voren waarin de voetbalwerkgever in

eigen bewoordingen het bestaan van de arbeidsovereenkomst had

erkend. 

Dat wordt uiteraard anders als op de website van de

voetbalwerkgever melding zou zijn gemaakt (van de overeengekomen

voortzetting) van de arbeidsovereenkomst. Het beheer van de website

berust immers bij de voetbalwerkgever en niet bij de trainer-coach.

In een ander geval meende een trainer-coach dat hij een lid van de

technische commissie van de voetbalwerkgever, met wie hij over een

(eventuele) arbeidsovereenkomst had gesproken, te kunnen bellen om

deze te laten verklaren dat een arbeidsovereenkomst zou zijn gesloten.

Als het betreffende lid van de TC al zou willen/kunnen verklaren dat

met trainer-coach over een arbeidsovereenkomst zou zijn gesproken,

is daarmee het bestaan van die overeenkomst niet gegeven. Immers,

daarvan zal alleen sprake zijn als, zoals hiervoor aangegeven, bij het

aanbod en de aanvaarding daarvan de wil en de verklaring van beide

zijden met elkaar overeenstemmen. Bovendien, en dat is niet

onbelangrijk, zullen alleen daartoe bevoegde personen de

voetbalwerkgever juridisch kunnen binden. Kortom, overeenstemming

via een lid van de technische commissie is alleen mogelijk als deze

bevoegd is namens de voetbalwerkgever overeenkomsten te sluiten

(bijvoorbeeld via een statutaire regeling of via een volmacht). Als van

dat alles geen sprake is moet worden aangenomen dat er geen

arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.

Hoe dan wel?
Ik heb al vaker aangegeven dat het voor de trainer-coach een kleine

moeite is om ervoor te zorgen dat in ieder geval duidelijk wordt dat het

(mondelinge) aanbod van de voetbalwerkgever tot voortzetting van de

arbeidsovereenkomst (schriftelijk) is aanvaard. Een kort e-mail bericht

van de trainer-coach met (bijvoorbeeld) de tekst zou in dat geval

kunnen volstaan:

Als het gesprek over de voortzetting zou zijn gevoerd met anderen dan

met de leden van het bestuur van de voetbalwerkgever, kan de tekst

uiteraard worden aangepast. In dat geval kan het 

e-mailbericht aan de gesprekspartner(s) worden verzonden, waarbij in

de CC (de e-mailadressen van) de leden van het bestuur worden

vermeld.

Geachte bestuursleden,

Wij spraken elkaar op (datum) over de voortzetting van de tussen
ons bestaande arbeidsovereenkomst. Jullie hebben mij
aangeboden om onder gelijkblijvende voorwaarden het volgende
seizoen met elkaar verder te gaan. Ik heb jullie aanbod aanvaard.
Via dit e-mailbericht bevestig ik schriftelijk de aanvaarding van
dat aanbod. Ik kijk uit naar de voortzetting van onze
samenwerking.

Met vriendelijke groet,
<naam trainer-coach)
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Een dag na het zoveelste voetbalweekend

werd er na binnenkomst allereerst

teruggeblikt op de gespeelde wedstrijden.

Een aantal bezoekers kwam uit in dezelfde

competities en konden zo nog even snel de

nodige informatie met betrekking tot komende

tegenstanders met elkaar delen om het

seizoen succesvol af te sluiten. Het clubhuis

van Blauw Geel ’38 was het toneel voor het

grootste gedeelte van de trainersbijeenkomst.

De club uit Veghel promoveerde vorig seizoen

glansrijk naar de Derde Divisie en de ploeg

van Van Casteren laat ook op een trede hoger

zien het niveau aan te kunnen. Dat doet de

oefenmeester door heel veel energie te

steken in zijn eigen speelwijze. “Ik gooi nooit

een bal in het midden om gewoon een partijtje

te spelen. Achter elke training zit een idee

wat ten goede moet komen aan de speelwijze.

Ik heb dit seizoen de beschikking over een

goed collectief, maar mis soms de individuele

kwaliteiten. Dat zorgt ervoor dat we als team

iets moesten bedenken om toch tot veel

kansen en doelpunten te komen. Eén van die

manieren is het bespelen van de ruimte

achter de verdediging van de tegenstander.”

Fanatisme
Terwijl de eerste selectie op de achtergrond

al bezig is aan de warming-up legt Van

Casteren de training die gaat volgen in het

kort uit. Vervolgens stapt hij met microfoon

het veld op, terwijl de aanwezigen plaats

nemen op de tribune. Terwijl de zon langzaam

achter de bomen op het Prins Willem

Alexander Sportpark zakt is het fanatisme bij

de eerste oefenvorm onder leiding van de

hoofdtrainer direct te zien. Het is een

partijvorm met enkele lastige regels. Zo mag

de bal in een kleine ruimte met veel spelers

(twaalf spelers en twee keepers) maar één

keer geraakt worden en moet de bal eerst vijf

keer naar elkaar over worden gespeeld

voordat er gescoord mag worden. En de

spelers die niet in beweging zijn (stilstaan of

wandelen) moeten direct

buikspieroefeningen  doen of opdrukken. 

‘HET EERSTE 
PARTIJSPEL LEGT DE

BASIS VOOR MIJN
TRAINING’

“Het is misschien ongebruikelijk om na de

loopvormen direct te starten met een

partijspel, maar hierdoor leg ik wel de basis

voor mijn training. Direct moeten de spelers

geconcentreerd zijn, draait het om winnen en

Studiebijeenkomst
Blauw Geel ‘38
Begin april waren we namens de VVON te gast bij Blauw Geel ‘38. In
deze studiebijeenkomst mocht hoofdtrainer van Derde divisionist Niels
van Casteren zich zowel op het veld als daarbuiten uitlaten over zijn ma-
nier van trainen en was Johan Henkes, directeur van het spelervolg-
systeem Dotcomsport, naar Veghel afgereisd om de aanwezigen een
kijkje te geven in het programma wat zij aanbieden om spelers te mo-
nitoren en te ontwikkelen.

Tekst & beeld: Rogier Veenstra
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is er veel fanatisme aanwezig. Dit doe ik

wekelijks. Zoals ik al eerder aangaf heeft elke

oefening bij ons een doel. In deze training

staat het bespelen van de ruimte achter de

verdediging van de tegenpartij centraal. Om

onze speelwijze te trainen - en dus een

bepaalde teamfunctie - hebben we

basisprincipes gecreëerd. Eén daarvan is in

balbezit heel erg veel bewegen. Hierdoor

moet de tegenstander keuzes maken en

wanneer je allemaal stilstaat is het simpelweg

gemakkelijker om te verdedigen. Daarom eis

ik ook van mijn spelers dat ze in deze vorm

direct allemaal in de beweging zijn. En

niemand ziet het zitten om veertig keer op te

drukken, dus zijn ze allemaal bewust van het

feit dat ze moeten bewegen. De basis is dan

gelegd, het fanatisme is aanwezig en beide

aspecten worden meegenomen naar de

volgende oefeningen”, aldus hoofdtrainer Van

Casteren.

Positiespel
Het is al heel snel duidelijk dat Van Casteren

niet drie keer in de week naar Veghel komt

rijden om zomaar iets te doen. Daar is hij zelf

veel te enthousiast voor en bovendien wil hij

zijn spelers beter maken. En wat zijn spelers

ook na afloop beamen: er zit altijd een idee

achter de trainingen. Dat begon al toen hij

jarenlang jeugdtrainer was, bij onder meer

PSV. Daar draait het vooral om de

ontwikkeling van spelers en dat heeft hij

meegenomen toen hij zeven jaar geleden de

stap maakte naar de senioren.

De tweede vorm van de avond bestaat uit een

positiespel in twee vakken. Twee ploegen (vijf

tegen vijf) spelen tegen elkaar. Aan de korte

zijde van elk vak staat een keeper die hoort bij

de ploeg die in balbezit is. Op het midden van

het gehele speelveld beweegt een speler in de

breedte en een andere speler beweegt in het

vak waar de overige spelers ook spelen. De bal

mag maximaal twee keer worden aangeraakt

en er kan een punt gemaakt worden als de

speler in het midden de bal ontvangt, direct

laat vallen op een derde man die op zijn beurt

de bal weer direct naar de keeper in het

andere vak speelt. Alle spelers (op één keeper

na) verplaatsen zich na het andere vak, zo ook

wanneer er een bal uit het speelveld gaat en

wordt ingespeeld door de trainer.
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“Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een

positiespel in één ruimte met twee vrije

spelers en waar punten gescoord kunnen

worden wanneer de bal bijvoorbeeld tien keer

is rondgespeeld, maar dan mis ik vaak de

richting. Spelers kunnen namelijk overal gaan

lopen. Tijdens deze variant zie ik momenten

terug die ik in de wedstrijd ook terug wil zien

en zo hoor je volgens mij te trainen. De

wedstrijd proberen zo veel mogelijk na te

bootsen. Wederom speelt het bewegen van

spelers in dit positiespel een grote rol. Het

kan niet zo zijn wanneer de bal in de wedstrijd

naar de spits wordt gespeeld, er totaal geen

aansluiting is. Ik beschik niet over spelers die

in hun eentje drie man passeren, dus moeten

de spelers elkaar veel helpen en dus in staat

zijn om afstanden te overbruggen. Ook de

speler die in het midden staat moet continu

energie steken in vrij lopen. Doet hij dat niet,

dan is hij niet aanspeelbaar. Datzelfde geldt

voor de spelers die de bal van hem moet

ontvangen. Is hij er op tijd, of juist te vroeg?

Beweegt hij aan de kant van de bal, of let hij

niet op en kan er geen punt gescoord

worden? Ik heb gelukkig de beschikking over

een grote staf, waardoor ik me specifiek bezig

kan houden met de voetbalhandelingen

tijdens de oefening en de basisprincipes kan

bewaken en de speelwijze kan ontwikkelen.”

Droog trainen
Patronen trainen of altijd onder weerstand

trainen? Het kan tot een interessante

discussie leiden. De hedendaagse

voetbalopleidingen lijken de vormen zonder

weerstand de prullenbak in te hebben

gegooid, met als argument: deze situaties

komen in de wedstrijd ook niet voor. Vroeger

werd er veel vaker ‘droog’ getraind en we

kunnen stellen dat er toen aardig wat grote

voetballers zijn grootgebracht. De

hoofdtrainer van Blauw Geel ‘38 vindt het

bijna geen discussie waard. “Voetbal kun je

op allerlei verschillende manier spelen en dus

ook trainen. Er is niet één weg die naar Rome

leidt. Het is echter zo dat ik uiteindelijk bepaal

wat ik train. Dus als ik met heel veel

weerstand wil trainen, zoals de eerste

partijvorm, omdat dit in de wedstrijd ook veel

voorkomt, dan doe ik dat. Wil ik patronen

trainen, dan ben ik daar gelukkig ook vrij in.

De reden dat ik het deze training doe, is heel

simpel. Ik wil mijn spelers handvatten

aanreiken om tijdens wedstrijden loopacties

te maken en passes te verzorgen die tijdens

de training aan bod zijn gekomen. Dat zorgt

voor houvast bij mijn spelers.

Omdat de hele training bestaat uit het trainen

van één thema, heb ik ervoor gekozen om de

ruimte achter de verdediging te bespelen

door middel van loopacties en dieptepasses.

Omdat elke situatie tijdens een wedstrijd

anders kan zijn, heb ik er vier aan mijn spelers

aangeboden. Allereerst komt een

buitenspeler uitzakken en ontvangt de bal.

Vervolgens passt hij de bal achter de

verdediging op een diepgaande middenvelder.

Omdat deze keuze natuurlijk niet altijd kan,

hebben we ook een variant waarbij de

buitenspeler de diepte in wordt gestuurd via

een steekbal van een middenvelder. In dit

geval moet ik concluderen dat ook ‘droog’

trainen voordelen heeft, want ik heb deze

loopacties ook al in wedstrijden gezien.”

‘DE SCHERPTE NEEMT 
AF BIJ LANGDURIGE

PARTIJEN OP 
EEN GROOT VELD’
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Partij
De afsluitende vorm, daags na de verloren

wedstrijd tegen Oostzaan, was ook weer

anders dan een doorsnee partij. Het accent

van de training was weer duidelijk zichtbaar

en ook de afstanden van het speelveld en de

tijdsduur van de partijvorm waren opvallend.

“Uit ervaring merk ik dat wanneer we op een

groot veld langdurige partijen spelen de

scherpte afneemt. Natuurlijk spelen we in het

weekend ook op een heel speelveld en

trainen we daar natuurlijk ook op, maar ik ben

een voorstander van korte blokjes waarin op

het scherpst van de snede gespeeld wordt.”

Om ook in het laatste gedeelte van de training

nadrukkelijk de speelwijze naar voren te laten

komen, kiest Van Casteren voor een

opvallende regel. “We hebben de hele

training de ruimte achter de verdediging van

de tegenpartij getracht te trainen door middel

van heel veel beweging van mijn spelers. Dan

zou ik het zonde vinden om daar tijdens de

afsluitende partij niet meer naar om te kijken.

Daarom hanteren we regelmatig regels

tijdens de partij, waardoor we dicht bij het

accent van de training blijven. Bij deze vorm

heb ik ervoor gekozen om zoveel mogelijk

vooruit te voetballen. Als een speler de bal

één keer raakt, mag de bal teruggespeeld

worden, neemt een speler de bal aan, dan

moet de bal vooruit gespeeld worden.

Hierdoor ontstaat er heel veel beweging en

diepte in het spel tijdens de vorm, precies

waar we naar op zoek zijn.”

Afsluiting
Na de training verzamelden alle bezoekers

weer in het clubhuis van Blauw Geel ‘38 en

krijgen zij de  gelegenheid om hoofdtrainer

Van Casteren een aantal vragen te stellen. De

belangrijkste tip die hij mee wilde geven is om

niet zomaar een avondje te trainen, maar

bedenk oefenvormen die de speelwijze ten

goede komen. En bewaak het accent ook

tijdens de training, zonder allerlei andere

zaken continu te benoemen.

Dotcomsport
Tijdens een korte pauze stond Van Casteren

zijn plek af aan de oprichters van

Dotcomsport. Voor sommigen een nieuw

begrip in de voetbalwereld en daarom des te

interessanter. Dotcomsport is een

softwareleverancier die producten en

diensten aanbiedt en ontwikkelt voor de

sportmarkt. 

Tal van voetbalclubs hebben vaak allerlei

richtlijnen waar trainers zich aan moeten

houden. Zo worden er trainersoverleggen

ingepland, beoordelingen van spelers

gevraagd, maar ook het ontwikkelen van de

speelwijze tijdens trainingen en wedstrijden

worden graag in de gaten gehouden. In de

praktijk zorgt dit er vaak voor dat iedereen op

zijn eigen manier werkt en dat er van

structuur nauwelijks sprake is. Dotcomsport

heeft daar een simpele oplossing voor

gevonden dat er ook nog voor zorgt dat

spelers én trainers zich ontwikkelen. “Een

inlognaam en een wachtwoord, meer heb je

bij ons niet nodig om te starten. We hebben

de mogelijkheid om ons product voor ieder

individu aan te bieden, maar de ervaring heeft

ons geleerd dat wanneer de hele vereniging

in zee gaat met Dotcomsport er pas echt

winst kan worden behaald. Om te beginnen

met de algemene informatie. 
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Via Sportlink is het mogelijk om heel simpel alle

officiële wedstrijden over te zetten naar ons

programma. Ook de informatie van iedere

speler kan tot in detail worden uitgewerkt bij

ons. Zijn positie, vorige clubs, contactgegevens,

noem het maar op”, aldus Johan Henkes, één

van de eigenaren van Dotcompsort.

Trainingen
Dotcomsport zorgt er met hun totaalplatform

dus voor dat alle informatie voor de

betrokkenen op een eenvoudige en

gestructureerde  manier zichtbaar wordt.

Structuur is wenselijk bij een vereniging, ook

om ontwikkeling op allerlei fronten te

versnellen. De trainingen nemen bij elke ploeg

de meeste tijd in beslag. Dotcomsport heeft

daarom ontzettend veel mogelijkheden op het

gebied van training geven gecreëerd. 

“We hebben een product ontwikkeld dat voor

elke trainer bruikbaar is. De ouder die één

keer in de week zijn zoontje en medespelers

traint of de trainer die vijf keer in de week op

het veld staat. Allereerst kan er worden

bijgehouden of de spelers aan- of afwezig

zijn. Daarnaast kun je kiezen voor het soort

training. Vervolgens kunnen de trainers de

diepte in gaan. Veel opleidingen werken in

thema’s. Wij hebben een ontzettend groot

aantal trainingen online gezet, om zo de

trainers een handje te helpen. Als een trainer

graag wil trainen op het verdedigen op eigen

helft, dan kan hij bij ons terecht voor een

training die aansluit bij zijn wensen. Ook is er

de mogelijkheid om links op het internet te

kopiëren en in Dotcomsport te plakken.

Trainers kunnen elkaar ook onderling helpen

door trainingen via ons platform te sturen. Op

deze manieren wordt er goed bijgehouden

wanneer er getraind wordt, wie er traint en

hoe er getraind wordt.”

Wedstrijden
De bijna oneindige mogelijkheden in het menu

‘trainen’ zijn er ook bij de wedstrijden.

Trainers kunnen hier heel simpel hun

informatie delen met spelers, bijvoorbeeld het

adres van de tegenstander, wie er corvee

heeft en hoe laat de spelers zich moeten

melden. Na de wedstrijd kunnen de trainers

pas echt hun lol op. “Nagenoeg alles wat ik

als trainer zou willen verzamelen of delen na

de wedstrijd kan met Dotcomsport. De

opstelling, de wissels, kaarten,

doelpuntenmakers, assists, manier van

(tegen)doelpunten, niets is te gek. Uiteraard

worden trainers en spelers niet heel veel

beter van slechts statistieken, waardoor het

vervolg interessant wordt. Er kan informatie

over de tegenstander bijgezet worden, waar

je in een volgende ontmoeting voordeel uit

kunt halen. Ook worden alle hoofdmomenten

in het voetbal (aanvallen, verdedigen,

omschakelen naar aanvallen en omschakelen

naar verdedigen) benoemd, zodat een trainer

goed kan beschrijven wat er goed ging en wat

de verbeterpunten zijn. Voor de echt fanatieke

trainers kunnen er ook nog beelden van de

wedstrijd worden geïmporteerd en zelfs naar

de spelers gestuurd worden. Spelers hoeven

thuis alleen maar in te loggen en kunnen de

gehele wedstrijden of geknipte beelden van

henzelf terugzien. Iets wat de laatste tijd erg

populair is en tevens erg leerzaam.”

Statistieken
Als de club de beschikking heeft over

fanatieke trainers dan is de combinatie met

Dotcomsport volgens de makers ideaal. De

speelwijze, de manier van trainen, de

ontwikkeling van het individu, Dotcomsport

helpt de clubs ermee. Wat voor de spelers

heel erg interessant is, zijn de statistieken.

“Elke speler vind het leuk om dat bij te

houden. En als je over statistieken praat, dan

praat je over Dotcomsport. Spelers kunnen

zoals gezegd thuis inloggen en zien

vervolgens bijna alles wat ze maar willen.

Trainingsopkomst, aantal basisplaatsen,

aantal keren gewisseld, aantal doelpunten,

aantal assists, totaal aantal speelminuten. Dit

hebben we ook in grafieken neergezet, zodat

ook trainers kunnen kijken wanneer spelers in

vorm waren of juist niet thuis gaven. Op deze

manier maak je de spelers lekker, want ze

vinden het leuk, maar tegelijkertijd zullen ze

ook minder snel afbellen voor een training,

want alles wordt bijgehouden. Als het gaat

leven in een ploeg dan gaan de spelers ook

de beelden bekijken van de wedstrijden en

bereiden ze zich voor op de training door de

korte clips die online staan bij de

desbetreffende trainingen te bekijken. We

hebben uitvoerige beoordelingslijsten

toegevoegd die de stafleden kunnen

gebruiken om de ontwikkeling van elk individu

in kaart te brengen, die spelers op hun beurt

dan weer kunnen bekijken. In zo’n situatie

kunnen we zeggen dat Dotcomsport op een

simpele manier bijdraagt aan de ontwikkeling

van de hele vereniging.”

Met heel veel informatie rijker, zowel op het

veld als daarbuiten, werd er nog opvallend

lang nagepraat door de aanwezigen. Trainers

onder elkaar, dat gaat natuurlijk nooit

vervelen. Wederom een boeiende en

plezierige bijeenkomst van de VVON met

Blauw Geel ‘38 als zeer vriendelijke gastheer.  
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Organisatie:
- Afmeting 25 x 25 meter 
- Twee grote doelen
- Spelers één keer raken, keepers

maximaal twee keer raken, doelpo-
ging en balonderschepping ook                       

twee keer raken
- Na vijf keer over spelen mag er ge-

scoord worden, keepers tellen
- Spelers mogen niet stil staan, an-

ders tien keer opdrukken in het veld
- Gelijke stand = beide ploegen tien

keer opdrukken of buikspieroefenin-
gen

- Verliezer verschil in doelpunten keer
tien opdrukken of buikspieroefenin-
gen 

Coaching: 
- Veel beweging, vooral na passing 
- Beleving en scherpte creëren in het

begin van de training
- Na balverlies direct druk op de bal 

Methodische stappen:
- Twee keer raken
- Twee keer raken en scoren met een

lange bal die terug gekopt wordt en
de derde man die moet scoren

Partijspel zes tegen zes (+ twee keepers)

Organisatie:
- Afmeting 40 x 20 meter
- Twee keer raken
- Een neutrale speler beweegt steeds in

het midden van de gehele rechthoek
- Een punt maken kan door de neutrale

speler aan te spelen, die de bal ver-
volgens kaatst op een derde speler
die op zijn beurt de neutrale speler
(keeper) in het andere vak aanspeelt.
Iedereen (m.u.v. de andere keeper)
sluit bij in het andere vak

- Als er een bal uit het speelveld gaat
wordt de bal door de trainer in het
andere vak gespeeld en sluiten de
spelers bij

- Verliezer drukt op of doet buikspier-
oefeningen

Coaching: 
- Veel beweging
- Onder de bal komen als de neutrale

speler op de middenlijn wordt aan-
gespeeld

Methodische stap:
- Als de tegenpartij steeds verdedigt

rondom de neutrale speler in het
midden is het moeilijk om punten te
scoren en situaties te creëren die
juist gezocht worden. Daarom wordt
er na de eerste serie gekozen voor
tien keer overspelen is ook een punt.

- Differentiëren. Ploeg die beter is
maximaal twee keer laten blijven
raken, andere ploeg vrij spel 

Positiespel in twee vakken (vijf tegen vijf + twee neutrale spelers)

Organisatie: 
- Afmeting 60 x 40 meter
- Scoren is de bal bij de eigen doel-

man houden
- De bal mag alleen worden terugge-

speeld bij één keer raken. Bij twee
of meer balcontacten dient de bal
vooruit gespeeld te worden

- Met buitenspel

Coaching: 
- Veel beweging
- Goede moment kiezen om diep te

lopen
- Door de regel moet er regelmatig

vooruit gespeeld worden, waardoor
spelers uitgedaagd worden in het
bespelen van de ruimte achter de
verdediging. Die momenten benoe-
men.

Partijspel zes tegen zes (+ twee keepers)

OEFENVORMEN 
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Een WK eens in de vier jaar is altijd al

een ijkmoment in de evolutie van

het mondiale voetbal.  Altijd is er de

vraag of we er iets van geleerd hebben en

wat gaat of moet veranderen in de

aanpak en uitvoering van het spel. In dit

verband vallen er twee aspecten op.

Natuurlijk moet we het dan hebben over

het gebruik van de VAR (Video Assistant

Referee). Over het nut van dit fenomeen

hoeven we het niet te hebben, die is

absoluut bewezen. De mate waarin deze

wordt toegepast is echter een heel ander

verhaal. Er waren nog behoorlijk wat

gevallen waarin de VAR had kunnen

worden toegepast, maar werd nagelaten.

Ik ben het met u eens dat de voortgang

van het spel wel  wordt beïnvloed als er te

vaak naar het beeldscherm wordt verwezen, maar had de schwalbe van Griezmann in de

finale of de spits van Servië die door twee Zwitsers werd geplet, bijvoorbeeld niet nader

kunnen worden bekeken?  Of wellicht die goal van Zwitserland tegen Brazilië? Toch

momenten die van invloed waren op de uitslag. 

Het feit of het wel of geen handsbal is in het strafschopgebied is een discussie zonder eind.

Dat is en blijft een persoonlijke interpretatie van de scheidsrechter. Wellicht is het aan te

bevelen om net als bij tennis het gebruik van de VAR te beperken tot twee keer per

wedstrijdhelft. Te veel is niet goed, maar te weinig ook niet. Terug naar hoe het eens was is

geen optie meer. Die discussie zal nog wel even doorgaan, lijkt me.

Iets minder in het oog springend was de mate waarin er nog kan worden gevoetbald. De

speelruimte voor de individualisten wordt steeds meer beperkt, met name door de

toegenomen fysieke capaciteiten van de teams. De enorme fitheid van de teams maakt het

dat ze bijna alles kunnen belopen en de speelruimte van de individualisten beperkt wordt. Kijk

maar naar bijvoorbeeld België dat in de eerste helft tureluurs werd van het loopvermogen van

Japan en pas na het inbrengen van meer fysieke kracht de Aziaten op de knieën kreeg. Ook

de actieradius van een Messi werd enorm ingekapseld, op dat ene moment na tegen Nigeria,

en speelde aldus een anoniem toernooi. Hazard, Modric en Mbappe waren de uitzonderingen

die de regel bevestigden, maar in zijn algemeenheid waren de strakke teamorders bepalend

voor het spelverloop. De dode spelmomenten zijn steeds belangrijker aan het worden en dat

is best een zorgelijke ontwikkeling. Je kunt je oprecht afvragen of met 11 tegen 11 het veld

niet te vol wordt. Ik gooi zo maar iets in het midden.

Ik heb in de volgepropte studio’s met allerlei soorten duurbetaalde analisten hier in ieder

geval geen pasklare oplossing voor kunnen beluisteren. De wereldkampioen was geen

sprankelend team, maar de teamdiscipline en de individuele uitschieters brachten Frankrijk

(terecht) de wereldtitel.  

Hans Bijvank
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