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TRIP ENGELAND

Het programma van de driedaagse studiereis naar Sheffield Wednesday bestond uit niets

anders dan voetbal. De laatste training voor het duel tegen West Bromwich Albion werd

bijgewoond, de Nederlandse coaches Jos Luhukay, Remy Reynierse en analist Hans

Schrijver vertelden over hun strijdplan, een dag later werd de wedstrijd in het Championship

bezocht en na afloop van het duel – dat in 2-2 eindigde – kwam Reynierse ook nog eens

langs voor de nabespreking.

Tussendoor werd een bezoek gebracht aan de wedstrijd in de First Division tussen Barnsley

en Plymouth Argyle (1-1), kregen we uitgelegd hoe de jeugdspelers in de Academy van

Sheffield Wednesday worden opgeleid en volgde er een indrukwekkende rondleiding in en

rond Hillsborough.

Op deze pagina's leest u een verslag van de studiereis, inclusief reacties van enkele

deelnemers. Het werd een onvergetelijke ervaring.

Geslaagde studiereis naar  Sheffield
In samenwerking met Trainings-
kampen.nl organiseerde de VVON
van 2 tot en met 4 oktober een drie-
daagse studiereis naar Sheffield
Wednesday. Van zeer dichtbij maak-
ten 33 Nederlandse trainers de voor-
bereiding óp en de wedstrijd tégen
West Bromwich Albion mee.

Tekst: Martin Veldhuizen

Beeld: Gerrit van Keulen
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"Na een uitgebreide zoektocht naar de ideale
kandidaat om ons vooruit te helpen, ben ik ervan
overtuigd dat Jos die man is."

Met deze woorden kondigde Dejphon Chansiri, de Thaise

eigenaar van Sheffield Wednesday, de komst van Jos Luhukay

in januari 2018 aan. De club uit Midden-Engeland had twee

jaar op rij op het nippertje promotie naar de Premie League

gemist en was onder de Portugees Carlos Carvalhal bezig aan

een matig seizoen. Carvalhal moest vertrekken, Luhukay

volgde hem op. Het leek een logische zet van Chansiri, want

de Limburger had in Duitsland een naam opgebouwd als

'promotie-expert' door achtereenvolgens Borussia

Mönchengladbach, FC Augsburg en Hertha BSC naar de

Bundesliga te leiden.

Reynierse vertelde ons het ware verhaal achter de 'uitgebreide'

zoektocht van Chansiri. De Thai had vijf trainers geselecteerd,

die in het verleden met hun club naar het hoogste niveau waren

gepromoveerd. De foto's van de vijf kandidaten om Sheffield

Wednesday naar de Premier League te brengen, waaronder

dus onze landgenoot, toonde hij vervolgens aan zijn

twaalfjarige zoontje, met de vraag wie trainer moest worden.

Z'n zoontje wees de foto van Luhukay aan … 

De in Venlo geboren Luhukay leidde zijn ploeg vorig seizoen

naar de vijftiende plaats. Dit seizoen zijn 'The Owls'

vooralsnog opnieuw een middenmoter.

Jos Luhukay (13 juni 1963) voetbalde onder andere voor FC VVV (95 duels),

SVV (57), RKC (35) en KFC Uerdingen (2). Na zijn carrière was hij liefst twintig

jaar trainer in Duitsland bij achtereenvolgens SV Straelen, KFC Uerdingen, FC

Köln, Paderborn, Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Hertha BSC en

VfB Stuttgart. In januari 2018 vertrok hij naar Engeland, waar hij een contract

tekende bij Sheffield Wednesday.

Remy Reynierse (18 juni 1961) speelde 312 profwedstrijden voor Eindhoven en

FC VVV. Daarna werd hij Hoofd Opleidingen bij de Venlose club, waar hij in

1984 Frans Körver opvolgde als hoofdtrainer. Vier jaar later keerde Reynierse

terug naar de Lichtstad; hij werd Hoofd Opleidingen bij PSV. Vervolgens werkte

hij voor de KNVB, onder andere als interim-bondscoach van het Nederlands

vrouwenelftal en verschillende jeugdselecties. Ook was hij onder Foppe de

Haan assistent bij Jong Oranje. Reynierse werkt sinds januari 2018 als assis-

tent-trainer van Jos Luhukay bij Sheffield Wednesday.

Hans Schrijver (21 augustus 1959) voetbalde 67 profduels voor Go Ahead Ea-

gles. Ook kwam hij 9 keer uit voor het Olympisch elftal. Als trainer was hij ac-

tief bij de amateurclubs Terwolde, Sneek en SC Genemuiden. Schrijver werkte

ook als hoofd opleiding, trainer en scout bij FC Groningen, SC Cambuur en SC

Heerenveen. Verder was hij coach en docent bij de KNVB. Tussen 2010 en

2013 werkte Schrijver in diverse functies in Canada, Japan en Curaçao. Ook

Schrijver is sinds begin 2018 werkzaam bij Sheffield Wednesday, als wed-

strijdanalyticus.

Jos Luhukay, de ideale kandidaat
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Vol verwachting melden 33 trainers zich, samen met vier begeleiders

waaronder uw verslaggever, op dinsdag 2 oktober om 08.00 uur op

Schiphol voor de vlucht naar Manchester. Sommigen kennen elkaar,

verreweg het grootste deel ziet elkaar voor het eerst. Dat blijkt al

tijdens de anderhalf uur durende busreis van Manchester naar

Sheffield geen beletsel voor een goede sfeer. Slechts een enkeling

heeft oog voor de prachtige route door Peak District National Park,

waar de regen druilerig neerviel. De rest begint aan de eerste

tactische discussies, die vervolgens drie dagen aanhouden.

Lucas João
Keurig op tijd arriveren we op het trainingscomplex van Sheffield

Wednesday, waar we de afsluitende training voor het duel tegen West

Bromwich Albion bekijken. De staat van de velden wordt bewonderd,

de relaxte wijze waarop de mannen van Jos Luhukay zich op het

belangrijke duel voorbereiden wekt her en der verbazing en de inzet –

of beter gezegd: het gebrek daaraan – van Lucas João zorgt voor

gefronste wenkbrauwen. Na de training vertellen de Nederlandse

coaches Jos Luhukay, Remy Reynierse en analist Hans Schrijver over

hun werkwijze en ervaringen bij de club en leggen ze uit hoe de ploeg

een dag later tegen WBA gaat spelen.

Na een snelle incheck in hotel Jurys Inn zet de bus koers richting

Barnsley. Die ploeg ontvangt in League One hekkensluiter Plymouth

Argyle. De door Reynierse voorspelde strijd en passie is onmiskenbaar

aanwezig, maar ook voetballend is het duel beslist het aankijken

waard. Al gaat de aandacht soms richting de telefoon, want ook in

stadion Oakwell dringt het nieuws door dat Ajax het Bayern München

bijzonder lastig maakt. Beide wedstrijden eindigen in 1-1 en na deze

intensieve en drukke dag duiken we snel de hotelbar in, voor een

Engelse pint en een goed voetbalgesprek.

Stilte bij monument en 
klaverjassen in de skybox

Drie dagen lang ging het vrijwel alleen over voetbal. De 33 trainers die aan de studietrip naar Sheffield

deelnamen, vielen alleen bij het monument ter nagedachtenis aan de ramp die Hillsborough trof op 15 april

1989 even stil. Een sfeerimpressie van drie geweldige dagen.

TOM NIEUWELINK:
‘HET WAS ONTZETTEND LEUK OM

ERVARINGEN VAN COLLEGA-TRAINERS
TE HOREN’
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Monument
Dag twee begint opnieuw op het trainingscomplex van Sheffield

Wednesday, waar ons uitgebreid wordt uitgelegd hoe er gewerkt

wordt in de voetbalacademie van de club. Rond lunchtijd wandelen we

naar Hillsborough, waar we een bezoek brengen aan het monument

ter nagedachtenis aan de ramp die het stadion op 15 april 1989 trof.

Voorafgaand aan de bekerwedstrijd Liverpool-Nottingham Forest

kwamen 96 bezoekers van dat duel in het gedrang om het leven.

Na een lunchbuffet en

een afsluitend bezoek

aan de trainingsaccom-

modatie van Sheffield

Wednesday worden we

vanaf 16.00 uur rondge-

leid in en rond stadion

Hillsborough, dat plek

biedt aan 40.000 toe-

schouwers. Amper drie

uur voor de wedstrijd

mogen we zelfs de

kleedkamer van de

thuisclub in, waar de

kleding van Joey Pelu-

pessy (ex-Heracles) en

zijn ploeggenoten al

klaar ligt. 

Als tegenprestatie voor die unieke ervaring brengen we een bezoek

aan de fanshop, waar een flinke hoeveelheid Engelse ponden wordt

ingeruild voor shirtjes, shawls en andere fanartikelen van Sheffield

Wednesday. Verkleed als échte supporters klimmen we na het diner

de tribunes van Hillsborough op, al hopen enkelen – tevergeefs – het

duel al klaverjassend vanuit een 'gekraakte' skybox te bekijken. Helaas

– we waren inmiddels een beetje supporter geworden van de club –

geeft Sheffield in de slotfase een 2-0 voorsprong weg, De teleurstelling

spoelen we weg in de hotelbar.

Bloedmooi
Een dag later, in de trein van Sheffield naar Manchester, gaat het

natuurlijk weer over voetbal. Vlak voordat het vliegtuig richting

Schiphol opstijgt, is er eindelijk tijd voor een ander

gespreksonderwerp. Een bloedmooie Engels uitziende jongedame

zoekt haar stoel, die zich blijkt te bevinden naast iemand uit ons

gezelschap. “Jongens, voordat we geland zijn, heb ik haar nummer”,

voorspelt 'onze' trainer. “Dat kunt u wel vergeten, meneer”, is haar

gevatte antwoord in perfect Nederlands.

WILLEM DEKKER: 
‘DE LIEFDE VOOR DE CLUB IS

ONUITWISBAAR IN MIJN GEHEUGEN
GEGRIFT NADAT JOHN, DIE DE

STADIONTOUR VERZORGDE, VERTELDE
DAT DE VIER VOORNAMEN VAN ZIJN

DOCHTER BEGINNEN MET DE LETTERS
S.W.F.C.’

Tim van Ammelrooy, 

Managing Director van 

Trainingskampen.nl

'De voorbereiding 
op de volgende
studiereis is al

begonnen!'

“Voor Trainingskampen.nl was de studiereis naar Sheffield een

unieke ervaring. We hebben al 15 jaar ervaring met het organiseren

van trainingskampen in binnen- en buitenland voor prof- en ama-

teurclubs, maar dit was net even anders. Samen met de VVON had-

den we al lang de vurige wens om een studiereis te organiseren,

maar daarvoor zijn we erg afhankelijk van externe factoren. In dit

geval viel alles op z’n plaats qua timing, medewerking van de club, de

Nederlandse staf bij Sheffield Wednesday en de invulling van de reis.

De uitdaging lag met name in de planning en tijdsdruk, maar door een

gedegen voorbereiding en goede afstemming met de VVON is dit

prima verlopen. We kunnen terugkijken op een mooie en geslaagde

studiereis met een uniek gezelschap van trainers uit alle windstreken

en van alle niveau's. Dat maakt deze studiereis uniek. Tevens was de

medewerking van Sheffield Wednesday fenomenaal, echt alle deu-

ren gingen open! Al met al een zeer geslaagde trip en we zijn al be-

gonnen met de voorbereiding op de volgende studiereis!”



Remy Reynierse windt er op het trainingscomplex van Sheffield

Wednesday geen doekjes om. “De intensiteit van het Championship is

met 46 competitiewedstrijden enorm. Bovendien spelen we ook nog

duels voor de League en FA Cup, dus veel tijd om te trainen is er niet.

Soms voetballen we heel aardig en creëren we kansen door de bal over

de grond te spelen. Maar dat kan ineens voorbij zijn. Als de spelers even

hun hoofd verliezen, gaan alle ballen weer door de lucht. Mondjesmaat

proberen we de Engelse voetbalcultuur van lange ballen, duels en het

winnen van de second ball wel te veranderen, bijvoorbeeld door oudere

spelers in onze selectie te vervangen door jeugdige talenten. Maar als

we te weinig punten pakken, is ons verblijf in Sheffield van korte duur.”

Oldskool
Vanwege de hoge intensiteit van de competitie en het grote aantal

wedstrijden, traint Sheffield Wednesday minder zwaar dan we in

Nederland gewend zijn. Terwijl bij ons een laatste scherpe training

voor de wedstrijd gebruikelijk is, doen ze het bij Sheffield juist rustig

aan. De afsluitende sessie voor het duel met West Bromwich Albion

bestaat uit een rondo 8 tegen 2, een paar partijvormen waarbij de

opbouw wordt geoefend en enkele dode spelmomenten.

Kenmerkend aan het spel van Sheffield Wednesday is, dat de ploeg

tijdens de wedstrijden makkelijk van speelwijze wisselt, vertelt

Reynierse: “Denken in systemen en formaties vind ik behoorlijk

oldskool. Het gaat om het bespelen van situaties, dus wij hanteren een

flexibele speelwijze, waarmee we constant variëren. Hoe we spelen is

afhankelijk van het plan van de tegenstander en van ons eigen plan.

Elke zet levert voor beide ploegen nieuwe kansen en bedreigingen op.”

Wingbacks
In de laatste twee duels, tegen Aston Villa en Leeds United speelde

Sheffield Wednesday in fases met drie, vier of vijf verdedigers en

middenvelders en met twee of drie aanvallers. Tegen West Bromwich

Albion, dat waarschijnlijk in een 1:3:4:1:2-opstelling begint, start de

ploeg van Luhukay met drie verdedigers en vijf middenvelders.

Analist Hans Schrijver speelt een belangrijke rol in het strijdplan, door

Luhukay en Reynierse informatie te geven over de speelwijze van de

komende tegenstander en de kansen en bedreigingen voor hun ploeg.

Schrijver: “WBA valt graag door de as aan, waarbij de twee aanvallers

wat uit elkaar staan. Lukt het niet om door de as gevaarlijk te worden,

dan beschikken ze over twee aanvallende backs. Verder komen ze

vaak met twee aanvallers én twee middenvelders in the box, waarbij

de beide spitsen en de nummer 10 de goals maken. Hun speelwijze

biedt ons kansen als we de ruimte op de flanken en met name die
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'Variëren constant
in speelwijze'

Remy Reynierse vindt denken in systemen en
formaties behoorlijk oldskool. “Het gaat om het
bespelen van situaties. Wij hanteren een flexibele
speelwijze, waarmee we constant variëren.”

Spelprincipes SWFC 1
Defensief

• Linies kort bij elkaar

• Dubbele bezetting aan de zijkanten

• Druk vooruit

• Elke verdediger is verantwoordelijk voor de zone achter hem

• In laatste 30 meter ook een tweede situatie oplossen

• Na balverlies zo snel mogelijk in organisatie

Aanvallend

• Opbouw via de keeper

• Vrijlopen in de diepte

• Ruimte tussen de linies benutten

• Op helft tegenstander niet perse positiegebonden

• Laatste 30 meter achter de verdediging komen

• Na balverovering eerste pass vooruit
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Steven Haslem speelde 350 profduels in Enge-

land, waarvan 143 voor Sheffield Wednesday.

De nu 39-jarige Haslem werkt inmiddels zes

seizoenen in de Football Academy van Shef-

field Wednesday, waarvan hij sinds juni 2017

manager is. De enthousiaste Haslem neemt

ons mee door de voetbalacademie van Shef-

field Wednesday. Letterlijk, door ons over het

trainingscomplex rond te leiden, dat bestaat

uit twee perfect onderhouden grasvelden,

een kunstgrasveld, een indoorveld en enkele

gebouwen. Maar ook figuurlijk via een pre-

sentatie over de wijze waarop de club jonge

voetballers probeert te ontwikkelen tot spe-

lers van het eerste team.

'Jeugdspelers hebben eindelijk een doel'
Volgens Steven Haslem, manager van de Football Academy van
Sheffield Wednesday, heeft de komst van Jos Luhukay en Remy
Reynierse het perspectief van de talenten van de club flink veranderd.
“Onze jeugdspelers hebben eindelijk een doel.”

achter hun backs weten te benutten. Verovert WBA de bal, dan zetten

ze direct druk naar voren en ook in de opbouw nemen ze risico. Ook

dat biedt mogelijkheden.”

Reynierse: “Als onze buitenspelers breed blijven, lokken ze allebei een

verdediger. Of de wingbacks van WBA zakken in. Hierdoor worden de

ruimtes groter, waarvan wij hopen te profiteren. Speelt WBA anders

dan we vermoeden, dan hanteren we plan B, waarin we met vier

verdedigers en vijf middenvelders spelen.”

Joey Pelupessy
Het strijdplan van de Nederlandse staf lijkt, ondanks een matige

openingsfase, een succesvolle te zijn. Na 45 minuten leidt Sheffield

Wednesday met 2-0 door een fraaie goal van Adam Reach en een

treffer van Fernando Forestieri. “In het begin speelden onze twee

aanvallers te ver vooruit”, verklaart Reynierse na afloop. “Halverwege

de eerste helft hebben we dat rechtgezet en vervolgens speelden we

een redelijk tot goede wedstrijd. Vooral in balbezit bleven we rustig.”

Helaas komen de bezoekers in de slotfase langszij, onder andere door

een eigen doelpunt van Joey Pelupessy, die de tweede goal had

kunnen verhinderen door op het middenveld een overtreding te maken.

Reynierse is er in de nabespreking goed ziek van en na twee dagen in

zijn nabijheid te zijn geweest voelen wij met hem mee.

Vier landstitels
Sheffield Wednesday werd in 1820 opgericht als

The Wednesday Cricket Club. In de winter-

maanden werd er ook gevoetbald en daarmee

waren de mannen veel succesvoller, waarna de

twee teams in 1882 gescheiden werden. In 1925

werd de cricketclub opgeheven, de naam van de voetbalclub veran-

derde in 1929 in Sheffield Wedsnesday Football Club (SWFC).

Een prijzenpakker werd de club uit Midden-Engeland nooit. Vier keer

werd SWFC landskampioen (1903, 1904, 1929 en 1930), op een lager

niveau pakte het vijf keer de titel. De FA Cup werd een keer gewon-

nen, net als het Community Shield en de League Cup, die in 1991 werd

veroverd en voorlopig de laatste prijs is die SWFC won. Daarna pres-

teerde de club zeer wisselend en kwam het zelfs uit in de derde divi-

sie van het Engelse voetbal. In het seizoen 1999-2000 speelde SWFC

voor het laatst in de Premier League.

Bekende voetballers die voor SWFC gespeeld hebben: Paolo Di

Canio, John Sheridan, Jamie Vardy en Chris Waddle. Acht Neder-

landers speelden voor SWFC, waaronder Royston Drenthe, Wim Jonk

en Gerald Sibon. Momenteel maken Joost van Aken en Joey Pelu-

pessy deel uit van de selectie van Jos Luhukay, die de eerste Ne-

derlandse coach is van SWFC.



Elite Player Performance Plan
Die opleiding kreeg een impuls, toen de Premier

League in 2012 het 'Elite Player Performance

Plan' implementeerde. De organisatie wilde

meer en betere binnenlandse voetballers in de

hoogste Engelse voetbalafdeling en stelde geld

beschikbaar waarmee clubs hun jeugdoplei-

ding konden verbeteren. Ook kwamen er niet-

competitieve wedstrijdprogramma's voor de

teams van O9 tot O16 en een compensatiemo-

del voor clubs die hun jeugdspeler naar een an-

dere vereniging zagen vertrekken.

The Football Association (FA) deed een duit in

het zakje door voor het eerst in de historie een

technisch directeur aan te stellen, die de op-

dracht kreeg om de ontwikkeling van de

jeugdopleidingen te verbeteren. Er werden

opleidingen ontwikkeld voor jeugdtrainers en

de nationale jeugdelftallen van O16 tot O21

gingen meer wedstrijden spelen tegen con-

currerende landen. Wat bleef was de Engelse

voetbalstructuur, waarin liefst 92 profclubs

actief zijn en zelfs sommige non-league clubs

full-profs onder contract hebben. Ook het ty-

pisch Engelse voetbal-DNA veranderde niet;

fysieke strijd, een overvol wedstrijdpro-

gramma en fans die inzet, passie en actie voor

de goal eisen vormen nog steeds de basis.

Haslem roemt het effect dat de komst van de

Nederlandse trainers Jos Luhukay, Remy Rey-

nierse en Hans Schrijver heeft op de jeugdop-

leiding van zijn club. “Voor jeugdspelers van

Sheffield Wednesday is dit de beste tijd om

voor onze club te voetballen. Eindelijk hebben

we bij het eerste elftal een staf die ze een

kans geeft. De jeugdspelers hebben weer een

doel voor ogen, met als gevolg dat hun atti-

tude enorm is veranderd.”

Sheffield Wednesday probeert niet alleen

goede voetballers op te leiden, zegt Haslem.

“Ons primaire doel is natuurlijk om jongens

naar Hillsborough te krijgen. Maar dat lukt

niet bij iedereen. Daarom proberen wij via

sportgerelateerde opleidingen en het aanle-

ren van fundamentele levensvaardigheden bij

onze jeugdspelers de kans op succes buiten

het voetbal te vergroten.”

Binnen de zes leeftijdsgroepen legt de club

verschillende accenten:

O9 tot O11: Learning to love the game
Er wordt drie keer per week getraind, waarbij

de nadruk ligt op het ontwikkelen van techni-

sche en fysieke vaardigheden. Er worden veel

kleine partijtjes gespeeld met onder- en over-

tal. Op zondag is er een wedstrijd 5 tegen 5 of

7 tegen 7. Daarnaast wordt er gevoetbald in

de zaal, worden er andere sporten beoefend

en toernooien gespeeld. Elke twaalf weken is

er een beoordelingsgesprek met de speler.

O12 tot O14: Training to train
Er wordt voor het eerst 11 tegen 11 gespeeld.

Het aantal trainingen en wedstrijden blijft ge-

lijk, maar er wordt meer aandacht besteed

aan de atletische ontwikkeling van de speler.

In deze leeftijdsgroep vindt er elke zes weken

een beoordelingsgesprek plaats, waarbij film-

beelden van de speler worden gebruikt.

O15 tot O16: Training to compete
Het aantal trainingen wordt opgeschroefd

naar vijf per week, op zaterdag is de wedstrijd.

Het gebruik van analyses en wetenschappelijk

onderzoek neemt toe. De spelers van U16

horen voor 31 december of ze het seizoen erna

in aanmerking komen voor een scholarship.

O17-O18: Training to win
De spelers verblijven doordeweeks full-time

op de club en volgen een twee jaar durend

Scholarship-programma. Er wordt dagelijks

getraind en er wordt gevoetbald tegen clubs

waarvan de jeugdafdeling, net als die van

Sheffield Wedsnesday, in categorie 2 is inge-

deeld. Na hun 17e verjaardag volgt er een be-

slissing of de betreffende speler in

aanmerking komt voor een contract.

O23: Playing to win
De eindfase van de ontwikkeling naar speler

van het eerste elftal. Sommige spelers mogen

met het eerste elftal meetrainen, anderen

worden uitgeleend.

Lach
Binnen al die leeftijdsgroepen streeft de club

volgens Haslem hetzelfde doel na. “Wij willen

zelfverzekerde, creatieve en kundige spelers

opleiden met een hoge werkethiek. Voetballers

die de waarde begrijpen van een professionele

houding en problemen kunnen oplossen.”

De trainers in de voetbalacademie van Sheffield

Wednesday spelen daar vanzelfsprekend een

grote rol in. “Hun belangrijkste taak is om het

individu binnen het team te coachen. Met een
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Spelprincipes
In de voetbalacademy van Sheffield Wed-

nesday gelden de volgende spelprincipes:

• hoog tempo

• snelle balverovering

• aanvallend

• bal niet rondspelen maar in wisselend

zo snel mogelijk naar voren

• balans in het team altijd bewaken

• compact spelen, de linies aangesloten
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Remco Arts (26) is trainer-coach van Olympia'18 O17-1 uit Boxmeer

'Ik blijf Sheffield Wednesday volgen'
“Het leek mij hartstikke interessant

om eens een kijkje in de keuken te

nemen van een club als Sheffield

Wednesday. Ik was benieuwd hoe

de jeugdopleiding is ingericht, hoe

ze trainen en hoe ze zich voorbe-

reiden op wedstrijden? Daarnaast

dacht ik dat de reis een uitstekende

gelegenheid was om mijn netwerk

met trainers te vergroten.

Wat dat laatste betreft: ik heb hele leuke en zinvolle gesprekken gehad

met collega-trainers. Bijvoorbeeld over hoe anderen teamtactisch trai-

nen. Een van de deelnemers vond, dat je je nooit moet aanpassen aan

je tegenstander. Ik denk daar anders over, zeker nu ik zag dat Sheffield

Wednesday in de voorbereiding op een wedstrijd volop aandacht be-

steedt aan de kwaliteiten van de tegenstander en de kansen en be-

dreigingen die dat voor hun ploeg met zich meebrengt.

Verder heb ik veel geleerd van de wijze waarop ze bij Sheffield de spe-

lers individueel verbeteren, hoe belangrijk body language van spelers

is en de intensiteit waarmee er wordt gevoetbald. Ik ga dat proberen te

vertalen naar mijn groep. Het duel tussen Sheffield Wednesday en West

Bromwich Albion heb ik bovendien aangegrepen om de wedstrijdana-

lyse te doen voor mijn opleiding UEFA-B. De trip was fantastisch geor-

ganiseerd. Het ging drie dagen alleen maar over voetbal, zonder dat er

sprake was van een verkooppraatje. Het heeft ertoe geleid dat ik de

prestaties van Sheffield Wednesday beslist blijf volgen.”

Rel Bakker (27, links) en Bas Kramer (28, rechts) trainen SC Terschelling 1 en 2 en JO19

'Sheffield had geen geheimen voor ons'
”Een reis als deze maak ik waarschijnlijk nooit meer mee”, zegt Rel

Bakker over de trip naar Sheffield. “Vooral het bijwonen van de tacti-

sche bespreking en het bezoek aan de kleedkamer op de wedstrijddag

had ik niet willen missen.” Mede-eilandbewoner Bas Kramer spreekt

vol bewondering over de wijze waarop de club haar kennis deelde.

“Sheffield had geen geheimen voor ons. Zelfs na de teleurstellend ver-

lopen wedstrijd nam Remy Reynierse alle tijd voor ons.”

Kramer nam eerder deel aan de eendaagse bijeenkomsten van de

VVON. Toen hij het programma van de reis naar Sheffield zag, schreef

hij zich direct in. ,,Je moet toch je punten halen, het programma zag er

geweldig uit en het was niet al te duur.” Bakker had nog een andere

reden om mee te gaan. ,”Ik heb altijd al interesse gehad in het Engelse

voetbal, maar ik zag er tegenop om alles zelf te regelen.”

Heeft het tweetal ook nog wat opgestoken van hun bezoek aan Shef-

field Wednesday? Bakker: ”Luhukay legde de training vaak stil om uit

te leggen hoe zijn spelers druk moesten zetten op de zijkant van het

veld, waarbij de restverdediging op orde bleef. Dat neem ik mee, net

als de Engelse mentaliteit. In Nederland zeggen vaak dat er mannelijk

moet worden gespeeld, maar vervolgens liggen we na een overtreding

te rollen. In Engeland gaat de beuk erin, vervolgens staan de spelers

weer op en geven ze elkaar een hand. Van die gewoonte kunnen we in

Nederland wel wat leren.” Kramer zag veel overeenkomsten tussen zijn

voetbalvisie en die van Sheffield Wednesday. “Een van de trainings-

oefeningen van de O18 heb ik vorige week ook gedaan. Ik ga vaker korte

onderbrekingen toepassen, net als ik de trainers hier zag doen. Wat mij

verder opviel, is de oproep aan de spelers om voldoende te drinken.

Wij hebben alleen in de warme maanden bidons bij de training, in het

vervolg zorg ik elke training voor bidons met water.”

eerlijke, dynamische en positieve aanpak moe-

ten zij een gedisciplineerde omgeving creëren,

waarin goed gedrag en hard werken beloond

wordt. De trainingen moeten plezierig en wed-

strijdecht zijn, uitdagend en competitief. Wij wil-

len dat er getraind wordt zoals we wedstrijden

voetballen, dus in een hoog tempo. Waar moge-

lijk moeten ze keepers gebruiken in hun oefe-

ningen, zodat het scorende aspect steeds

terugkomt. En het belangrijkste: na elke training

moet een speler zweten, een lach op zijn ge-

zicht hebben en iets nieuws hebben geleerd.”

Omschakeling
De O18-selectie bracht de theorie van Haslem

onder leiding van jeugdtrainer Andy Sharp in

de praktijk. De training, waarbij de aanval-

lende omschakeling en counter centraal ston-

den, bestond uit de volgende onderdelen:

• een vrije pass- en trapoefening

• een gezamenlijke warming-up

• een positiespel 10 tegen 2

• een positiespel 8 tegen 4 en

• een aantal partijspelen 6 tegen 6

“NA ELKE TRAINING MOET EEN SPELER ZWETEN, 
EEN LACH OP ZIJN GEZICHT HEBBEN EN IETS NIEUWS

HEBBEN GELEERD”
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Peter Wubben (51) is trainer van zaterdaghoofdklasser Spijkenisse

'Discussies als erg waardevol ervaren'
“Ik wilde de cyclus rondom een

profwedstrijd weleens van nabij

volgen. Hoe loopt het proces, welke

keuzes maakt de technische staf,

welke krachtenvelden spelen er?

Het leek mij leuk én leerzaam om

dat samen met collega-trainers te

ervaren en daarover met elkaar in

gesprek te gaan.

Het was interessant om te zien dat

trainers op alle niveau's tegen dezelfde afwegingen aanlopen. We wor-

stelen, ieder binnen zijn eigen visie en werkwijze, met dezelfde vraag-

stukken. Ik vond de wissel van Luhukay in de wedstrijd tegen West

Bromwich bijvoorbeeld best wel logisch. De spits had ongelofelijk veel

energie verbruikt en maakte in het verloop van het duel een zeer ver-

moeide indruk. Dat de invaller op de afsluitende training weinig indruk

maakte, zegt mij niet zoveel, dat was een momentopname. Omdat de

wedstrijd na de wissel in het nadeel van Sheffield Wednesday kantelde,

waren de meningen hierover verdeeld. De daaropvolgende discussies

leverde interessante gesprekken op, waarbij het goed is om zaken eens

door een andere bril te bekijken. Bij de laatste training voor het duel

schaafde Luhukay heel specifiek aan de tactiek met veel minder ener-

gie en intensiteit dan we in Nederland gewend zijn. Terwijl wij willen dat

er op de laatste training scherp getraind wordt, vinden ze dat in Enge-

land blijkbaar niet nodig. Zodra de wedstrijd begint staan de spelers

daar vanzelf op scherp. In de aanloop naar de reis heb ik enorm ge-

twijfeld. Ik was druk op mijn werk en wilde liever geen training van mijn

club Spijkenisse overslaan. Maar ik ben blij dat ik mee ben gegaan. De

intervisie-achtige setting waarin er drie dagen lang kritisch over voet-

bal werd gediscussieerd, heb ik als erg waardevol ervaren.”

Clemens Bastiaansen (60) is docent sport en bewegen, 
geeft de cursus UEFA-C jeugd en vertrok vorig seizoen bij hoofdklasser Achilles Veen

'Een unieke ervaring'
“Ik ben erg geïnteresseerd in andere voetbalculturen en dit was een

mooie gelegenheid om in de Engelse voetbalkeuken te kijken:

1. De korte termijn regeert. De coaches krijgen geen tijd krijgen om te

bouwen, winst in de komende wedstrijd is vrijwel het enige dat telt.

2. Vanwege het grote aantal contractspelers moesten Jos en Remy snel

de kwaliteit van de spelers inventariseren om door te kunnen selecte-

ren en zakkenvullers en oudere, gearriveerde spelers te vervangen

door jeugdspelers uit de eigen academie.

3. Tegen WBA speelde Sheffield in eerste instantie 1:3:4:3, maar het scha-

kelde tijdens de wedstrijd net zo makkelijk over naar 1:5:3:2.

4. Wisselspelers moesten direct na de wedstrijd, op het veld, extra trai-

ningsarbeid verrichten.

5. In Nederland hanteren we voetbalprincipes bij verdedigen, aanvallen

en omschakelen en algemene teamtaken. Bij Sheffield hebben ze een

aantal spelprincipes waar iedere speler zich aan moet houden.

6. Terwijl wij in Nederland verwachten dat spelers meedenken, spreek je

in Engeland de trainer niet tegen. Hij is de baas.

7. Jeugdspelers krijgen vanaf 16

jaar een contract en zijn fulltime

op de club, waar ze een school-

programma volgen. Er wordt ge-

werkt met fulltime jeugdtrainers,

dat zouden we in Nederland ook

moeten doen.

Ik vond het fantastisch om met trai-

ners van allerlei niveaus op pad te

zijn en ervaringen te delen. Ook de medewerking van de club was ge-

weldig, de trainers waren erg open over hun ervaringen en werkwijze.

Bij geen enkele club is het mogelijk om vlak voor een wedstrijd nog een

rondleiding te krijgen in het stadion en een bezoek te brengen aan de

kleedkamers en andere ruimtes. Rondom een belangrijke wedstrijd

zaten we overal dicht bovenop. Dat maakt deze reis tot een unieke er-

varing.”

Sharp legt uit dat de focus op de snelheid en ti-

ming van de tegenaanval ligt en dat iedere speler

daarbij zijn eigen leerpunt heeft. “Speler A moet

met goede passes de linies doorbreken, terwijl

speler B moet leren wanneer hij kan dribbelen en

wanneer hij beter kan overspelen.” Ondertussen

kijken wij naar de wijze waarop de Engelse

jeugdspelers in hoog tempo de oefeningen uit-

voeren. Fanatiek en gedisciplineerd, zoals ze in

Engeland al vroeg wordt geleerd. Voor sommigen

leidt het zelfs tot het spelen van wedstrijden in

het fameuze Hillsborough stadion.


