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Volgert Ris stond aan de wieg van de VVON als één van de oprichters. Als Zaandammer speelde hij voor de oorlog bij ZFC, een toonaangevende 
tweedeklasser uit die jaren. Verandering van werkkring bracht hem bij de voetbalvereniging Assen-Delft, waar hij als speler-trainer optrad. Na 
een voetballoos tijdperk tijdens de mobilisatie, toen hij als militair op Texel gestationeerd was, profiteerden clubs als Schoten uit Haarlem en G.V.O. 
uit Krommenie van zijn ervaring als trainer en dan vooral van zijn kwaliteiten op het gebied van de mentaltraining. Hij genoot namelijk bekend-
heid vanwege zijn inspirerende donderspeeches. Na het volgen van de cursus voor Candidaat-Oefenmeester in 1945 werd hij beroepstrainer 
bij Helder, waar hij vier jaar bleef. In die periode behaalde hij het A-diploma en verbond zich vervolgens voor een vijfjarig verblijf als trainer aan 
zijn oude club ZFC. Inmiddels was het betaalde voetbal ingevoerd en werd Volgert trainer van Heerenveen, waar hij de legendarische Abe 
Lenstra onder zijn hoede had. Na drie jaar haalde Helder hem terug, waar hij tot zijn 65e jaar in dienst bleef.
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VOORWOORD

Van de voorzitter

”De KNVB is een ongelofelijk slecht georganiseerde bende. Er is totaal 

geen gevoel van empathie. Dat zit in die hele organisatie. Ook nu weer 

krijgen we zomaar een brief dat de wedstrijd is verplaatst. Je zou toch 

op zijn minst mogen verwachten dat er een belletje komt om even te 

overleggen?”.  

 

Deze uitspraken deed Frans van Seumeren (clubeigenaar FC Utrecht) 

nadat de wedstrijd tegen Feijenoord om een ticket voor Europees voet-

bal zonder overleg werd verplaatst. Wie het voetbal een beetje volgt 

weet dat Frans van Seumeren vaak zeer direct, zonder moeilijke woor-

den te gebruiken, zijn mening geeft. Daar kun je van alles van vinden, 

maar het is in ieder geval duidelijke taal. Natuurlijk had de KNVB dit 

anders en beter moeten communiceren met FC Utrecht. De club is 

tenslotte lid van de KNVB. Het vervelende is echter dat dit geen inci-

dent is. De KNVB zal ongetwijfeld steeds met de beste bedoelingen 

acteren en besluiten nemen, maar verenigingen, leden en ook belan-

genorganisaties zoals de VVON worden steeds vaker vergeten, niet 

gehoord en niet (tijdig) geïnformeerd. En dat is een kwalijke ontwikke-

ling en niet in het belang van het voetbal. 

 

Enkele dagen geleden nog. Toen kregen we de agenda en bijbehorende 

stukken voor de komende voorjaarsvergadering Ledenraad Amateur-

voetbal onder ogen. Dan moeten wij daar als V VON in lezen dat er een 

voorstel ligt om Artikel 17 van het Algemeen Reglement, dat gaat over 

o.a. de functie van de trainer-coach, aan te passen. Geen enkel overleg 

vooraf over geweest, helemaal niets. Ander voorbeeld is het invoeren 

van de licentieplicht voor jeugdtrainers in de top van het jeugdvoetbal. 

Onlangs hebben we hierover als VVON gesproken met een afvaardiging 

van amateurclubs die hier mee te maken krijgen. Ook hier pas overleg 

met de KNVB, notabene op aandringen van de clubs zelf, nadat de 

besluitvorming over de invoering van deze (te) hoge licentie-eisen voor 

jeugdtrainers al bijna is afgerond. Wanneer deze licentie-eisen onver-

kort worden ingevoerd dan zijn er straks verenigingen die vier jeugd-

trainers in dienst moeten hebben met een UEFA A licentie. Volstrekte 

waanzin natuurlijk. Wat de VVON betreft is een UEFA B licentie voorals-

nog meer dan voldoende voor deze categorie trainers. Maar dit krijg je 

wanneer je niet in gesprek gaat met het werkveld en vanuit een ivoren 

toren beleid maakt. Nu maar hopen dat de Ledenraad amateurvoetbal, 

zij zijn tenslotte de vertegenwoordigers van deze clubs, wel wakker is 

en nog wel wat kan betekenen voor deze clubs en hun trainers. 

 

Het is voor ons als VVON vaak gissen waar deze, laat ik het netjes 

zeggen, hautaine houding van de KNVB vandaan komt. De KNVB is 

monopolist, dus geen ‘concurrentie’, en hier gedraagt men zich helaas 

ook veel te vaak naar. De huidige Governance, dus de wijze waarop de 

KNVB wordt bestuurd, baart mij dan ook zorgen. Er is nog niet zolang 

geleden gekozen om het bestuur amateurvoetbal te laten verdwijnen en 

daarvoor in de plaats één directeur/bestuurder neer te zetten. Commis-

sies waarin beleidsmatig werd gesproken met het werkveld over voet-

baltechnische onderwerpen werden de nek omgedraaid. De KNVB zou 

hiermee dichter bij haar leden komen te staan. En daarmee zou dan 

meer draagvlak worden gecreëerd. Ik zie in de praktijk helaas het 

omgekeerde gebeuren. Er worden veel te vaak zonder fatsoenlijk over-

leg met verenigingen en belangenorganisaties besluiten genomen. De 

Ledenraad kijkt weliswaar naar de grote lijnen, maar de specialisten op 

de werkvloer, degenen die met de poten in de klei staan, worden te 

vaak ‘vergeten’. Of dit dan bewust of onbewust gebeurt laat ik maar 

even in het midden. De KNVB zou inmiddels overigens moeten weten 

hoe het voelt om genegeerd te worden. De politiek doet namelijk zo 

ongeveer hetzelfde met de KNVB (met ons voetbal) wanneer we kijken 

naar het corona-dossier. Vrijwel geen enkele versoepeling, hoewel dit 

naar mijn mening gemakkelijk op een verantwoorde wijze had gekund. 

Er wanneer er al mocht worden versoepeld, dan was het bijna lachwek-

kend. Senioren mochten weer trainen met 30 spelers op een veld, maar 

dan wel op 1,5 meter afstand. En dan word je als KNVB niet echt seri-

eus genomen. Zo voelt dat dus dames en heren in Zeist! 

 

In de afgelopen maanden hebben we veel Webinars aangeboden. Dat 

was leuk om te doen, maar als VVON hopen we in het najaar ook weer 

op locatie bijscholingen te kunnen aanbieden. Het elkaar fysiek 

ontmoeten hebben we erg gemist, en dit geluid horen we ook steeds 

vaker vanuit onze achterban. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen 

om dit mogelijk te maken. Voor nu wens ik u allen een, voor zover moge-

lijk, fijne zomer(vakantie) toe.  

 

Arnold Westen, 

4 juni 2021
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Het bestuur heeft in dit jaar waarin de VVON 75 jaar bestaat, niet gekozen voor het samenstellen van een jubileumnummer. Er zal dit jaar 

in de zes uitgaven van ‘De TrainerCoach’ aandacht worden besteed aan een bepaalde periode uit het bestaan van de VVON. In dit maga-

zine aandacht voor de jaren 1976 – 1986. In deze uitgave het voorwoord van ‘Mister VVON’/Jaap van der Leck in het jubileumnummer van 

‘De Oefenmeester in maart 1986 en bestuurders van toen over 40 jaar VVON. Ook de twee prents/tekeningen uit die tijd  zijn weliswaar 

van 35 jaar geleden, maar ook nu nog steeds actueel.  

75 jaar VVON - De jaren 1976 - 1986

Voorwoord door Jaap van der Leck – De Oefenmeester,  
uitgave maart 1986 
Op 23 maart aanstaande zal het veertig jaren geleden zijn, dat een groep-
je oefenmeesters op initiatief van Volgert Ris en van Gagel bijeen waren 
om een trainersbond op te richten. Die vergadering en het verloop daar-
van in ‘De Roode Leeuw’ staat mij nog zeer duidelijk voor de geest. Ver-
plaats ik dan mijn gedachten naar het heden, dan ligt tussen het gebeuren 
in 1946 en het heden van 1986 een wereld van verschil. 
Zeker, de verfoeilijke oorlog behoorde gelukkig tot het verleden, maar 
vijf jaren voor de jeugd waren verloren gegaan. Dit is voor velen gepaard 
gegaan met veel lijden en verdriet, ontbering en de strijd om je gezin in 
het leven te houden in de hongerwinter. Niet alleen de maatschappij heeft 
in die veertig jaren een evolutie doorgemaakt, ook de sportwereld en die 
van het voetbal niet het minst. 
 
In de beginjaren van onze vereniging was het verenigingsleven in de 
clubs, bij de amateurs wel te verstaan, doorgaans als dat van een familie. 
De clubliederen werden nog uit volle borst gezongen. De oefenmeesters 
maakten namelijk ook deel uit van die familie. Bij presentaties, op gezel-
lige avonden en feesten, was er geen sprake van onderscheid. 
 
Maar het was voor de oefenmeester toen niet alles ‘botertje aan de 
boom’. Na de oorlog had hij onmiddellijk de concurrentie te duchten van 
de Engelse oefenmeesters, die bij de clubs zeer populair waren. De Ne-
derlandse oefenmeester mocht dan gerekend worden tot de verenigings-

In het jubileumnummer van ‘De Oefenmeester’ van maart 1986 (40 jaar 
VVON) schreef Jaap van der Leck het voorwoord. Opvallend is dat hij toen 
zijn zorgen uitsprak over een afnemend ledenaantal (3131 leden eind 1985). 
Hij sprak echter de verwachting uit dat trainers in de toekomst de noodzaak 
zouden inzien om zich aan te sluiten bij de VVON. En gelukkig had hij een 
vooruitziende blik. Hieronder zijn voorwoord. 

Voorwoord uit jubileumuitgave 40 jaar VVON  
door Secretaris-generaal Jaap van der Leck
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familie en het op non-actief stellen mocht dan onbekend zijn, de positie 
van de oefenmeester, zijn rechtszekerheid of de gegarandeerde steun van 
zijn vakbond waren ver te zoeken. Hoewel op de oprichtingsvergadering 
reeds gesproken werd over sociale zaken, was onze vereniging verre van 
een vakbond waar de belangenbehartiging een zeer voorname plaats in 
nam. Door het vrij kleine gezelschap waar eenieder elkaar kende, was het 
niet al te moeilijk de onderlinge sfeer ten goede te beïnvloeden. De bij-
eenkomsten in Lunteren – een week lang – kenmerkten zich door gezel-
lig samenzijn, maar ook door gedegen instructie, dat later ‘Scholing en 
Vorming’ genoemd zou worden. 
 
De verhouding tot de KNVB was er een van eerbiedige benadering.  
Gezegd moet worden dat er KNVB-officials waren die in die tijd hun 
medewerking verleend hebben bij activiteiten in het kader van ‘Scholing 
en Vorming’. En er waren ook contacten/vergaderingen waar de KNVB 
en de oefenmeesters elkaar troffen. Maar de tijden veranderden. De  
oorlog heeft de mensen ‘harder’ gemaakt. De instelling tegenover het 
‘gezag’ veranderde. De bescheiden, soms onderdanige wijze van benade-
ring van, en de opstelling naar, het ‘gezag’ is verdwenen. Het is voor vele 
bevolkingsgroepen een keihard gevecht geworden voor de belangen van 
die groepen. Zo zijn ook de oefenmeesters veranderd. Zij zijn mee-ge-
ëvolueerd met de maatschappij. Min of meer gedwongen door de veran-

derde en verslechterde omstandigheden in het vak van oefenmeester. 
Voorheen waren de problemen voor een gediplomeerde oefenmeester om 
werkzaam te zijn bij een club veel minder dan tegenwoordig. Immers, nu 
is de markt vrijwel verzadigd en zijn er vele gegadigden voor een beperkt 
aantal arbeidsplaatsen. Bovendien is het kostenprobleem in het amateur-, 
maar vooral  in het betaald voetbal soms vrijwel onoverkomelijk. Dat dit 
een weerslag heeft op de salariëring van de oefenmeester ligt voor de 
hand. Maar ook de onzekerheid, dat de plaats op de ranglijst beslist over 
zijn toekomst, neemt toe.  
 
De werkzaamheden van de VVON zijn veel omvattender geworden. De 
oefenmeester staat niet meer alleen. Bij elk probleem kan hij rekenen op 
voorlichting en bijstand, zo nodig ook rechtskundig, van en door de 
VVON. En zo hoort het ook. Toch loopt het ledenaantal op dit moment 
terug. Volgens ons heeft dit vooral te maken met de economische toe-
stand van dit moment. Hoe dan ook, in de toekomst zal iedere oefen-
meester toch ervaren dat de noodzaak voor hem aanwezig is om zich aan 
te sluiten bij de VVON. Daarom zullen na deze veertig jaren van de 
VVON, nog vele jaren gaan volgen. 
 
Jaap van der Leck 
Secretaris-generaal
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Jaap van der Reijden - De 

VVON al 40 jaar op het goede 

spoor 

Het 40-jarig jubileum van de 

VVON is een duidelijke felicita-

tie waard. Als een immer 

strijdbare organisatie heeft zij 

zich al die jaren sterk gemaakt 

voor zowel de individuele 

belangen van de trainers als 

voor de normalisering van 

arbeidsverhoudingen in de 

bedrijfstak voetbal. De 

bereikte resultaten vinden hun weerslag in waardering in brede kring 

alsmede - heel belangrijk voor een vereniging – in de hoge organisa-

tiegraad. Dit zal voor het bestuur en in het bijzonder de secretaris  

generaal, een duidelijk signaal zijn dat de vereniging 40 jaar op het 

goede spoor heeft gezeten. 

 

In die tijd is de WON overigens conflicten niet uit de weg gegaan. 

Gelukkig niet vanwege het publicitaire effect maar steeds vanuit de 

oprechte overtuiging dat alleen een strijdbare opstelling tot resultaat 

zou leiden. Daardoor is onder meer een CAO voor voetbaloefenmees-

ters en een bedrijfspensioenfonds trainers tot stand gekomen en is 

een overeenkomst bereikt met het sectiebestuur Betaald Voetbal over 

de medezeggenschap. 

 

Al is veel bereikt, dat betekent niet dat er niets meer te wensen over-

blijft. Ten aanzien van dat laatste moge ik nog eens een beroep te doen 

op in dit geval de voetbaloefenmeesters om de verbetering van het 

product betaald voetbal hoog op de prioriteitenlijst te plaatsen. Het 

voetbal is immers nog steeds een sport die geweldig veel mensen 

vermag te boeien. De oefenmeesters hebben een belangrijke verant-

woordelijkheid als het om het vasthouden van de belangstelling gaat. 

Tenslotte: Ik heb er alle vertrouwen in dat het bestuur en de leden van 

de VVON ook in de toekomst steeds tot een juiste afweging van belan-

gen zullen kunnen komen. 

 

Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 

drs. J. P. van der Reijden 

Joop van Marle – Niet alleen als de poppen aan het dansen zijn 

De naam van de VVON duikt vaak op wanneer ergens de poppen aan 

het dansen zijn. Dat komt omdat de media de ontwikkelingen op de 

voet volgen, wanneer duidelijk wordt dat clubbesturen en oefenmees-

ters het minder goed met elkaar kunnen vinden, dan werd aangeno-

men op het moment dat de arbeidsovereenkomst werd aangegaan. 

Veel mensen weten niet, dat de trainersvakbond zich veel méér 

inspanningen getroost ten behoeve van de voetballerij. Het aantal 

keren is legio, dat door de 

KNVB een beroep wordt 

gedaan op de VVON om de 

specifieke kennis van de trainer 

te laten horen teneinde deze te 

laten meewegen in besluiten. 

Het aantal keren dat nul op het 

rekest werd gekregen, is tot op 

de dag van vandaag nul. Dit 

geeft aan hoezeer de VVON 

zich betrokken voelt bij de 

continuïteit van de sport, die we 

allen zo'n warm hart toedragen. 

Die laatste activiteiten halen 

doorgaans wat minder vaak de sportpagina.  

Lang voor mijn persoon waardig werd bevonden het voorzitterschap 

van de KNVB te bekleden, heb ik de VVON en zijn leiders leren kennen 

als uiterst strijdbaar. Indien men aan die zijde de mening was toege-

daan, dat men in zijn recht stond, dan wenste men daar ook voor uit te 

komen. Daarnaast was het steeds prettig om bestuurders als Jaap van 

der Leck mee te maken tijdens de momenten dat de dingen die gezegd 

moesten worden, waren uitgesproken. 

 

Ik wens de Vereniging van Oefenmeesters Nederland geluk met de 

veertigste verjaardag en spreek de overtuiging uit, dat voor de VVON 

een tweede veertig jaar is weggelegd. De VVON is namelijk nodig. 

Hoewel uitlatingen als ‘een noodzakelijk kwaad'' me te ver gaan, denk 

ik dat men dat in alle geledingen van de voetballerij met me eens zal 

zijn. Wij zullen de VVON nog vaak tegenkomen. Dat hoort ook zo. 

 

J. W. van Marle 

Bondsvoorzitter KNVB 

Bestuurders van toen over 40 jaar VVON
Toen de VVON in 1986 haar 40-jarig jubileum vierde, verscheen in maart van dat jaar het jubileumnummer van het VVON-magazine ‘De 

Oefenmeester’. In dit nummer veel getallen en feiten over de eerste 40 jaren van de VVON, maar ook diverse bijdragen van bestuurders 

die de VVON feliciteerden met het jubileum.  Omdat deze bijdragen/felicitaties een aardig beeld schetsen van de positie en functie van de 

VVON uit die tijd, hieronder de bijdragen van een viertal bestuurders uit die tijd. 
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Marten Kastermans – Van harte! 

Gaarne sluit ik mij aan in de rij 

van al diegenen die de VVON 

van harte willen gelukwensen 

met het 40-jarig bestaan. Opge-

richt kort na de tweede Wereld-

oorlog – toen onze 

voetbalgemeenschap er geheel 

anders uitzag dan nu het geval 

is - heeft de VVON zich ontwik-

keld tot een zeer strijdbare orga-

nisatie. Een organisatie die 

dagelijks opkwam voor de rechten van de trainers. 

Dit betekende dikwijls ook strijd met de KNVB en zijn aangesloten 

leden! Wij mogen dit m.i. bij dit jubileum niet verhelen, waarbij wij 

overigens gelukkig mogen vaststellen dat de relatie zich in de afgelo-

pen jaren sterk hebben verbeterd. 

 

Ik denk dat een goede relatie tussen ons onze beide organisaties ook 

méér dan ooit noodzakelijk is. Onze voetbalsport staat sterk onder druk 

en is erbij gebaat dat de VVON als organisatie een bijdrage levert aan 

een verbetering van de situatie. Trainers, spelers, scheidsrechters en 

bestuurders zullen – ieder op hun wijze – een bijdrage moeten leveren, 

opdat onze voetbalsport zijn goede imago uit het verleden terugkrijgt. 

Bij mijn gelukwensen voeg ik derhalve mijn beste wensen voor de 

toekomst. Moge de VVON een strijdbare organisatie blijven! Ik hoop 

dat die strijdbaarheid dan ook geldt in de richting die ik zojuist aangaf. 

Gelukkig zijn op die weg reeds enkele schreden gezet …… moge er 

velen volgen! 
 
Marten Kastermans 
Voorzitter amateurvoetbal KNVB

Prof. mr. N.J. P. Giltay-Veth – Herinneringen aan Oefenmeesters 

De erkenning van de Nederlandse oefenmeester als een kundig en goed 

opgeleid iemand gepaard met de toekenning van steeds meer bevoegd-

heden, zoals de verantwoordelijkheid voor de elftalopstelling. Rechten 

én plichten van de oefenmeester namen allengs toe en, onvermijdelijk, 

daarmee ook de conflictstof. Zoals bekend is voor geschillen binnen ons 

voetbalwereldje niet de gewone rechter bevoegd maar moet men bij de 

eigen Arbitragecommissie van de bond zijn. Dat geldt dus ook voor ge-

schillen, waarbij oefenmeesters betrokken zijn. Als lid van het College 

van Arbiters (en algemeen voorzitter sinds 1981 toen die functie werd 

gecreëerd) ben ik sinds jaar en dag betrokken bij ieder geschil dat bij ar-

biters terecht komt, hetzij alleen om voor een bepaalde zaak drie arbiters 

aan te wijzen, vaak ook om tevens als voorzitter van het drietal te funge-

ren. Deze ervaringen en ook die van vroeger geven mij aanleiding tot ve-

lerlei vorm van waardering aan het adres van de jubilerende VVON en 

haar bestuur. Ik denk aan de zorg voor de trainersopleiding, de bescher-

ming van de rechtspositie van de oe-

fenmeester, de bijstand bij regelin-

gen in der minne of eventueel voor 

de Arbitragecommissie. Maar er is 

nog veel meer te noemen. Voortreffe-

lijk is daarbij ook de samenwerking 

tussen de 24 leden van het College 

van Arbiters, van wie sommigen wel 

maar de meesten geen achtergrond 

als oefenmeester hebben. We voelen 

geen verschillen en we zijn er tel-

kens alleen maar op gericht samen goed recht te doen. En zo hoort het 

ook. Aan deze hele constellatie heeft de VVON een zeer positieve bijdra-

ge geleverd. Ik wens haar nog vele goede jaren toe, in het belang van 

·haar leden en van de gehele KNVB. 
 
Prof. mr. N.J. P. Giltay-Veth 
Voorzitter Arbitragecommissie KNVB 

‘Een veelzeggende prent van 35 jaar gele-

den. Ook in deze tijd is (de tuchtcommis-

sie van) de KNVB nog veel te vaak 

lichtzinnig, passief en Oost-Indisch doof 

wanneer het gaat over het handhaven en 

sanctioneren van onbevoegd trainen’.

TC 21_03.qxp_Opmaak 1  08-06-2021  08:29  Pagina 7



8  |  De TrainerCoach

Steeds minder mensen raken besmet met het coronavirus, het aantal gevaccineerde Nederlanders stijgt 
en het kabinet kondigt steeds meer versoepelingen aan. Kortom, het lijkt erop, dat we na de zomer 
'gewoon' aan een nieuw voetbalseizoen kunnen beginnen. Maar hoe bereid je jouw spelers daarop voor, 
nu ze zo lang geen competitiewedstrijden hebben gespeeld? Wij vroegen het Peter van Dort, senior 
hoofddocent en expert periodiseren van de KNVB. “De opdracht blijft gelijk: de wedstrijd winnen.” 
 
Tekst: Martin Veldhuizen | Beeld: KNVB en Gerrit van Keulen 

Voorbereiding nieuw seizoen

'HOUD REKENING MET  
EEN MINDERE BELASTBAARHEID'

Peter van Dort, senior hoofddocent KNVB:
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Het is half mei als we een bezoek brengen 

aan de KNVB Campus in Zeist. Aan de lege 

parkeerplaats lijkt af te leiden dat de bedrij-

vigheid op het nationale voetbalcentrum ver 

te zoeken is, maar schijnt bedriegt. Op de kan-

toren heerst volop drukte, want het Neder-

lands Elftal begint over een maand aan het 

door corona uitgestelde Europees Kampioen-

schap, de talenten van Jong Oranje spelen op 

de laatste dag van deze maand hun kwartfi-

nale van het EK tegen Frankrijk, het nationale 

vrouwenteam van Sarina Wiegman trapt op 

21 juli tegen Zambia het Olympisch voetbal-

toernooi af en het Nederlandse zaalvoetbal-

team bereidt zich voor op EK van 2022, dat op 

19 januari in Nederland begint. 

Ook de Nederlandse amateurvoetballers mo-

gen zich voorzichtig weer gaan verheugen op 

de geur van gras, modder en, vooruit, kunst-

korrels. Want na twee vroegtijdig afgebroken 

competities lijkt het erop dat er na zomer 

weer in competitieverband kan worden ge-

speeld. We schuiven daarom aan bij Peter 

van Dort, die senior hoofddocent is bij de 

KNVB en als docent in de UEFA A (jeugd) het 

onderdeel periodiseren verzorgt. 

 

De voetbalcompetities bij de amateurs 

hebben bijna anderhalf jaar stilgelegen. 

De clubs hebben het financieel zwaar, 

spelers hebben hun hobby nauwelijks 

kunnen uitoefenen. Heeft corona het 

voetballen ook iets positiefs opgeleverd? 

“In het jeugdvoetbal heeft winnen een andere 

betekenis gekregen. Veel clubs hebben on-

derlinge wedstrijdjes op hun eigen accommo-

datie gespeeld, zonder ouders langs de lijn. 

Zeker de kinderen in de jongere leeftijdsgroe-

pen voelen zich daardoor vrijer, er zijn geen 

ouders die voorzeggen wat ze moeten doen. 

Ook is er minder gemopper op de tegenpartij. 

De tegenstander draagt immers hetzelfde 

clubshirt. 

 

Voor senioren zie ik geen voordelen, ze heb-

ben anderhalf jaar niet of nauwelijks kunnen 

voetballen. Sommige clubs bedachten alter-

natieve trainingen, die binnen de coronamaat-

regelen pasten, andere clubs deden niks. De 

derde helft, die in het amateurvoetbal vaak 

heel belangrijk is, ontbrak ook. Ik verwacht 

dat spelers nu ze weer mogen voetballen hon-

gerig naar de bal en extra gemotiveerd zijn, 

maar ik verwacht vooral dat de spelers min-

der belastbaar zijn en daardoor een grotere 

kans hebben op een blessure.” 

 

Wat is in een normale situatie belang-

rijk in de voorbereiding op een nieuw 

seizoen? 

“Voetbal speel je om te winnen en de datum 

van de eerste competitiewedstrijd staat 

vast. Bij de competitiestart moeten jouw 

spelers dus klaar zijn om maximaal te pres-

teren en dat moeten ze vervolgens een heel 

seizoen volhouden zonder geblesseerd te 

raken. Het periodiseringsmodel, zoals dit in 

de KNVB opleidingen wordt gebruikt, kent 

een aantal bouwstenen, waaronder het ont-

wikkelen van je speelwijze, de voetbalcondi-

tionele trainingen en individueel maatwerk 

(zie afbeelding, red.). 

 

Voordat je aan de voorbereiding begint moet 

je als trainer dus weten hoe je jouw team wilt 

laten voetballen, hoe je met spelhervattingen 

omgaat en wat de beginsituatie is van je spe-

lersgroep. In de voorbereiding, maar uiteraard 

ook gedurende het seizoen, ga je jouw speel-

wijze verder ontwikkelen, zodat  het team in 

wedstrijden steeds beter gaat  presteren. 

Want daar gaat het uiteindelijk om.” 

TC 21_03.qxp_Opmaak 1  08-06-2021  08:29  Pagina 9



Voorbereiding nieuw seizoen

10  |  De TrainerCoach

Veel trainers hanteren normaal gespro-

ken een voorbereidingsperiode van zes 

weken. Is dat nu voldoende? 

,,Je moet de voorbereiding altijd al geleidelijk 

opbouwen, maar in de huidige situatie is dat 

helemaal belangrijk. Afhankelijk van het in-

stapniveau van je spelersgroep kan zes weken 

nu te kort zijn. Het is zaak dat je van iedere in-

dividuele speler in kaart brengt wat zijn belast-

baarheid is. Wanneer heeft de speler zijn laat-

ste wedstrijd gespeeld, wanneer heeft hij voor 

het laatst serieus getraind, wat heeft de speler 

in de tussenliggende periode gedaan en wat 

zijn z'n dagelijkse werkzaamheden? 

De meeste clubs hebben niet de luxe van 

hartslagmeters en een gps-volgsysteem. De 

nulmeting zul je dus in de partijvormen moe-

ten doen. Begin, afhankelijk van de soort 

voetbalconditionele partijvorm, met de mini-

male duur van de blokken en kijk hoe lang de 

spelers het volhouden.. Zorg er daarnaast 

voor dat je in overleg met de medische staf 

nadenkt over (individuele) programma’s voor 

de speler(s) om blessures te voorkomen en 

geef dit een plek tijdens of voor de trainingen.  

 

Mijn advies is om bij het samenstellen van het 

programma te vertrekken vanuit de belast-

baarheid van het team en de individuele spe-

lers binnen het team. Van daaruit kun je stap 

voor stap de belastbaarheid vergroten om zo 

klaar te zijn om maximaal te kunnen presteren 

in wedstrijden. Een traditionele valkuil voor 

een trainer-coach  is dat je meer wilt doet dan 

normaal om zo de achterstand in fitheid in te 

halen. Hierdoor wordt het verschil tussen de 

individuele belastbaarheid van de speler en de 

belasting van de training alleen maar groter.” 

 

Waar moet je, nu de spelers zo lang 

geen competitievoetbal hebben ge-

speeld, nog meer rekening mee houden? 

“Eén ding weet je zeker: de verschillen in be-

lastbaarheid zullen binnen de selecties veel 

groter zijn dan anders. De ene speler heeft 

niets of bijna niets gedaan, de ander heeft al-

ternatieve sporten opgepakt als hardlopen, 

fietsen of padel. Daar komt bij dat veel men-

“SAMENSPEL EN DE ONDERLINGE AFSTEMMING TUSSEN SPELERS IS  
BINNEN EEN TEAMSPORT ALS VOETBAL CRUCIAAL”
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sen nu meer thuiswerken en veel langer ach-

ter hun bureau zitten, terwijl er voor anderen 

niets veranderd kan zijn.” 

 

De individuele verschillen kunnen groot 

zijn, maar voetbal is en blijft een team-

sport. Wat betekent dit in deze situatie? 

“Samenspel en de onderlinge afstemming tus-

sen spelers is binnen een teamsport als voet-

bal cruciaal. Daarbinnen gaat het om voetbal-

handelingen van elke individuele speler, die 

moeten van een hoog niveau zijn. Om je selec-

tie op de eerste competitiewedstrijd voor te 

bereiden moet in eerste instantie de kwaliteit 

van de voetbalactie omhoog. Daarna moet de 

speler in kwestie die actie heel vaak kunnen 

uitvoeren en vervolgens moet hij dat heel lang 

(lees: 90 minuten) kunnen volhouden.” 

 

Kun je een voorbeeld van zo'n individu-

ele handeling geven? 

“Een essentieel onderdeel van het spel is vrij-

lopen. Vanuit welke positie doet een speler 

dat, op welk moment, in welke richting en met 

welke snelheid? De snelheidscomponent heeft 

te maken met de spieren, die andere drie ko-

men voort uit individuele keuzes van de speler. 

Een voetballer moet niet alleen de juiste keuze 

maken, hij moet dat ook heel snel doen, de ac-

tie goed uitvoeren en de hele wedstrijd vol-

houden. Daar moet je een programma voor 

maken, zonder dat je spelers geblesseerd ra-

ken. Over het algemeen geldt: een geleidelijke 

opbouw werkt beter en bij een langere voor-

bereiding in kleine stapjes is de kans op over-

belasting bij spelers minder groot. Plan een 

deel van je voorbereiding daarom voordat de 

zomervakanties beginnen.” 

 

Kunnen trainers er voor kiezen om in een 

periode van zes weken korter te trainen, 

maar vaker in de week om de achter-

stand in te halen? 

“Je hebt te maken met amateurvoetballers, die 

naast het voetballen werken of studeren. Om 

praktische redenen lijkt mij dat bij veel clubs 

niet haalbaar. Of zes weken voldoende is, is af-

hankelijk van de situatie. Zoals eerder gezegd 

is het instapniveau van je team het vertrekpunt 

voor jouw plan. Waar je normaal gesproken bij 

het bepalen van de nulmetingen voor de voet-

balconditionele partijen uitgaat van het gemid-

delde van de groep, zou ik nu aan de onderkant 

gaan zitten. En je kunt de duur van de blokken 

gedurende het seizoen altijd nog bijstellen.” 

 

Moet de focus vooral liggen op het aan-

tal minuten per blok? 

“Het gaat niet alleen om vier keer zes, vier 

keer acht of vier keer tien minuten. Het gaat 

er vooral om wat spelers in die tijd laten zien 

in aanvallen, verdedigen en omschakelen. 

Wordt er niet echt druk gezet, dan kunnen 

ze het waarschijnlijk heel lang volhouden. 

Het is de uitdaging om de intensiteit van een 

wedstrijd tijdens de training zo dicht moge-

lijk te benaderen. Dat krijg je alleen voor el-

kaar als spelers tijdens de training spelen 

om te winnen. Is de kwaliteit en de intensi-

teit goed, dan kun je de blokjes stapje voor 

stapje langer maken. Hoe langer spelers met 

hoge intensiteit en kwaliteit de partijvormen 

kunnen uitvoeren, hoe groter de kans is op 

succes in de wedstrijden.” 

 

Kun je als trainer ook denken: we zijn er 

zo lang uit geweest, ik gebruik het eer-

ste deel van de competitie om mijn team 

fit te krijgen en de resultaten komen la-

ter wel? 

“Normaliter werk je in de voorbereiding toe 

naar de eerste competitiewedstrijd. Dan 

moet je er staan. Wat mij betreft is dat nu 

niet anders. Je moet dat eerste duel so-

wieso spelen en er zijn die wedstrijd net zo-

veel punten te verdienen als in de vierde of 

laatste voor de winterstop. Voetbal speel je 

om te winnen, de trainingen hebben als doel 

om beter te gaan voetballen en de speel-

wijze steeds langer en tenslotte minimaal 

negentig minuten te kunnen volhouden. Dat 

begint in de voorbereiding, die gebruik je 

niet alleen om fit te worden, maar ook om 

met elkaar steeds beter te presteren. Het 

opbouwen van een goede conditie is er 

slechts een onderdeel van.” 

 

Zijn er specifieke aandachtspunten voor 

de warming-up? 

De warming-up moet de spelers voorbereiden 

op de training. Het is daarbij verstandig om 

aandacht te besteden aan het voorkomen van 

blessures door het doen van blessurepreven-

tieve programma’s. Met name oefeningen ge-

richt op rompstabiliteit en balans kunnen hier-

aan een bijdrage leveren. Daarnaast is het 

verstandig om spelers met een eerder blessu-

reverleden op maat te bedienen. Voetballers 

die gevoelig zijn voor spierblessures kunnen 

tijdens de warming-up aan de slag met oefe-

ningen om bijvoorbeeld hamstringblessures te 

voorkomen, spelers met klachten aan enkels 

en knieën kunnen enkel- en knie-stabilise-

rende oefeningen doen.. Als trainer zul je daar 

samen met de medische staf tijd voor moeten 

maken. Is er geen ruimte op het veld, bijvoor-

beeld omdat een ander elftal nog aan het trai-

nen is, kijk dan of je uit kan wijken naar de 

kleedkamer, de zijkant van het veld of des-

noods de parkeerplaats.” 
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Welke aandachtspunten zijn er qua in-

vulling van de trainingen in de eerste 

weken van de voorbereiding? 

“Eén van mijn belangrijkste tips is om de eer-

ste trainingen geen hoogexplosieve acties te 

doen. Plan je de voetbalsprints met veel of 

weinig rust te snel of op het verkeerde mo-

ment, dan neemt de kans op blessures enorm 

toe. Spelers moeten weer wennen aan explo-

siviteit en dit kun je het beste stapje voor 

stapje opbouwen. Bijvoorbeeld met de ver-

snellingsloopjes van Raymond Verheijen. 

Daarin zit naast het starten ook het afremmen, 

iets wat nog weleens wordt vergeten. 

Daarnaast spreekt het, denk ik, voor zich dat 

je voetballers die heel lang geen bal gescho-

ten hebben, niet direct allerlei schietoefenin-

gen moet geven. Dit geldt natuurlijk ook voor 

de explosieve handelingen van een keeper. 

Begin in grote voetbalvormen, waarbij de af-

standen klein(er) zijn. In mijn tijd als voetballer 

was de gedachte nog dat je eerst fit moest 

worden via lange duurlopen, daarna gingen 

we het veld pas op. Tegenwoordig denken we 

gelukkig anders en krijgen de spelers direct 

voetbalvormen.” 

 

Zou jij spelers in hun vakantie huiswerk 

meegeven? 

“Na een druk seizoen is het niet onverstandig 

als spelers een paar weken niets doen en hun 

rust pakken. Om blessures te voorkomen als 

de echte voorbereiding weer begint, zou ik ze 

nu adviseren om wél wat te doen. Denk daar-

bij aan twee of drie keer (individueel) sporten 

in de week en het doen van oefeningen om 

blessures te voorkomen.” 

 

Goed trainen betekent ook goed herstel-

len. Is herstellen nu extra belangrijk? 

“Als spelers niet goed herstellen, dan worden 

ze minder fit. Ben je minder fit, dan ga je min-

der goed presteren en loop je een grotere 

kans geblesseerd te raken. Dat is in deze tijd 

niet anders. Kijk hoe spelers erbij lopen en ga 

het gesprek met ze aan. Ik denk dat het juist 

nu goed is om met vragenlijsten te werken, 

waarop een speler onder andere kan invullen 

hoe zwaar hij de training vond en de mate 

waarin hij is hersteld van de vorige training of 

wedstrijd. Als spelers aangeven dat ze niet 

goed hersteld zijn en je gaat toch een zware 

voetbalconditionele training geven, dan vraag 

je om problemen.” 

 

Onderdeel van de voorbereiding is het 

spelen van oefenwedstrijden. Wat advi-

seer je trainers bij het plannen van deze 

vriendschappelijke duels? 

“Ik zou de eerste twee weken geen wedstrij-

den tegen andere tegenstanders spelen. On-

derlinge wedstrijdjes kunnen wel, waarbij ik 

adviseer te beginnen met een duel waarbij 

spelers maximaal 30 minuten spelen, onder 

echte wedstrijdomstandigheden zoals grens-

rechters en een scheidsrechter. Daarna kun 

je de speeltijd stapsgewijs uitbouwen naar 45, 

60 en 90 minuten per speler. 

Wanneer je werkt gaat werken met een ge-

Voetbal is mijn passie  
De sportieve loopbaan van de uit het Zuid-Hollandse Haastrecht afkomstige  

Peter van Dort (53) begon bij de plaatselijke voetbalclub, waar hij speler én 

(jeugd)trainer was. Op zijn spelers-cv staan verder clubs als o.a. RFC Xerxes, Her-

mes DVS, Gouda en SV Nootdorp. Als jeugdtrainer werkte Van Dort onder andere 

met de landelijke jeugd van  RFC Xerxes en Neptunus, daarnaast was hij dis-

trictscoach van de KNVB. In 2006 volgde hij bij de nationale voetbalbond Raymond 

Verheijen op als stafmedewerker onderzoek en ontwikkeling. “Daarbij heb ik 

Bert van Lingen mogen helpen bij het schrijven van zijn boek over het jeugd-

voetballeerproces en de vertaling hiervan naar de KNVB opleidingen. Daarnaast 

was ik enkele seizoenen coach van Oranje O15 en assistent-trainer bij verschil-

lende nationale jeugdteam bij de jongens en meisjes.” 

 

Momenteel is Van Dort senior hoofddocent in Zeist. In die functie stuurt hij een 

team van vier regionale hoofddocenten aan die de KNVB-docenten begeleiden, 

opleiden en bijscholen. Daarnaast is hij in de topopleiding expert voor het on-

derdeel periodiseren en als fysiek trainer betrokken bij het nationale zaalvoet-

balteam. Als het aan Van Dort ligt, blijft hij nog lang in het voetbal werkzaam. 

“Ik heb bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam, na mijn studie ben ik een aantal 

jaren actief geweest in het bedrijfsleven als controller, informatie- en interim ma-

nager en bedrijfsleider. Dat deed ik altijd in combinatie met een rol als trainer-

coach in het amateurvoetbal. Toen ik in 2002 de mogelijkheid kreeg om fulltime bij 

de KNVB te gaan werken, heb ik deze kans met beide handen gegrepen.” 
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knipte voorbereiding dan is het verstandig om 

pas in het tweede blok van drie (of vier) we-

ken tegen andere clubs te voetballen. Ook 

dan zou ik beginnen met maximaal 45 minuten 

per speler en dit geleidelijk opbouwen. Hoe 

trainers het ook invullen, ze moeten meer dan 

voorheen nadenken over hoe zij het willen en 

welke belasting de spelers naar hun mening 

aankunnen. Want er zullen ook coaches zijn, 

die nieuw zijn bij hun club of waarvan de se-

lectie uit veel nieuwe spelers bestaat. Ik snap 

dat die trainers hun selectie dan vooral in 

wedstrijden in actie wil zien.” 

 

Welke effecten van corona verwacht je 

op het mentale aspect bij spelers? 

“De vraag is wat je onder mentaal verstaat? 

Ik denk dat je als trainer altijd concreet moet 

maken wat je ziet en wat dat voor de prestatie 

betekent. Een speler die niet omschakelt, 

moet daarop door de coach worden aange-

sproken. Alleen dan kun je het denkproces 

van die speler beïnvloeden. 

 

Los daarvan verwacht ik dat veel voetballers 

misschien extra gemotiveerd zijn om weer te 

voetballen en ongemerkt extra risico's ne-

men. Dat is sowieso een traditionele valkuil in 

de voorbereiding, want spelers willen zich 

bewijzen, het gras is lekker groen, er wordt 

met nieuwe ballen getraind en de tempera-

tuur is goed. Je moet ze daardoor eerder af-

remmen en dat is nu helemaal iets om in de 

gaten te houden. 

 

Om te voorkomen dat spelers na de training 

hun eigen gang gaan en afloop nog even een 

paar ballen op de goal rossen, kun je cooling-

down-achtige vormen geven, zoals een kop- 

of hooghoud-spelletje, waarbij de verliezende 

ploeg de spullen moet opruimen. En na een 

VCT-training in overload, kun je spelers ver-

plicht naar binnen sturen om te voorkomen 

dat ze zelf nog doorgaan en daardoor gebles-

seerd raken. 

 

Aan de andere kant: als veel spelers na een 

training in overload nog energie over hebben, 

dan moet jij je als trainer afvragen of je wel 

het maximale uit de training heb gehaald. 

Misschien was de intensiteit in de partijvor-

men te laag, de duur te kort of had je een ex-

tra blok kunnen doen.” 

 

We hebben lang niet gevoetbald. Is dat 

aanleiding om van speelwijze te veran-

deren? 

“Er zijn grofweg twee methoden om je speel-

wijze te bepalen. Een trainer als Roger 

Schmidt van PSV heeft een bepaalde speel-

wijze en gaat op zoek naar de juiste spelers 

daarvoor. Terwijl bijvoorbeeld Guus Hiddink 

meer keek naar de kwaliteiten van zijn spelers 

en daar de beste speelwijze voor bedacht.  

 

Met beide methoden kun je succesvol zijn. 

Wat ik al eerder zei, door de coronapandemie 

kan het instapniveau van je spelers anders zijn 

dan in het verleden, daarnaast kan ook de 

kwaliteit van uitvoering anders zijn. Maar het 

is niet zo dat de fitheid van je spelers de speel-

wijze bepaalt. Het is andersom: jouw speel-

wijze bepaalt hoe fit je spelers moeten zijn.” 

 

Uitgangspunt bij ons gesprek was de 

trainers van clubs die in de top van het 

amateurvoetbal uitkomen handvatten te 

geven die ze in de voorbereiding op het 

seizoen kunnen gebruiken. Heb je speci-

fieke tips voor trainers die op een lager 

niveau actief zijn? 

“Bij clubs die op een lager niveau spelen, zijn 

de omstandigheden vaak anders. Er wordt min-

der vaak getraind, niet alle spelers zijn elke trai-

ning aanwezig, de groep is vaak kleiner en 

soms moet het trainingsveld gedeeld worden 

met bijvoorbeeld het tweede elftal of een jeugd-

team. Er zijn per saldo vaak minder trainings-

uren. Daarom adviseer ik trainers op dat niveau 

nóg meer te kiezen wat ze belangrijk vinden en 

de trainingsvormen nóg voetbalspecifieker te 

maken. Want de opdracht voor een hoofdtrai-

ner is op alle niveaus gelijk: als team optimaal 

samenwerken om de kans op het winnen van 

de wedstrijd zo groot mogelijk te maken.” 
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Beter voetballen door te voetballen'  
We vroegen Peter van Dort ook welke oefenvormen hij trainers adviseert. “Ik kan heel veel vormen 

bedenken, maar welke geschikt zijn hangt af van de speelwijze die een trainer wil hanteren, de doel-

stelling van de training en de beginsituatie van het team. In het kader van dit verhaal denk ik dat het 

belangrijkste is dat je beter gaat voetballen door vooral te voetballen. En dat je door middel van par-

tijvormen prima de kwaliteit en fitheid van je spelersgroep kunt vergroten.” 
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Om blessures te voorkomen als de echte voorbereiding weer begint, adviseert Peter van Dort voetballers om tijdens de zomerva-

kantie twee of drie keer per week individueel te sporten en oefeningen te doen. Met de volgende oefeningen kunnen 

spelers/speelsters individueel en in tweetallen aan hun fitheid werken. Met een ploeggenoot, een goede vriend(in) of het gezin. 

HUISWERK
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 Oefenvorm 1: Balanceren in driehoek 
 
Organisatie:  
• Zet 3 pylonen (of iets vergelijkbaars) in een driehoek met zijden van 

ongeveer 2 meter 
• Ga in het midden staan met een bal in je hand 
• Balanceer gedurende 1 minuut op 1 been en tik met je 'vrije voet' 

steeds een andere pylon aan 
• Doe dezelfde oefening terwijl je op je andere voet balanceert 
• Herhaal de oefening per voet 3-5 keer 
 
Variatie: 
• Buig voorover en tik de pylonen met de bal aan 

Oefenvorm 2: Push-up met bal 
 
Organisatie:  
• spelers in push-up houding tegenover elkaar, 1 met bal 
• Probeer te bal door de armen van de tegenstander te rollen 
• Ook een punt wanneer de tegenstander met de borst de grond raakt 
• Neem na 1 minuut een minuut rust en herhaal de oefening 3 keer 
 
Variatie: 
• Probeer de bal tussen de armen van de tegenstander door te koppen 
• Probeer de bal van de tegenstander af te pakken, maar blijf in push-

up houding 
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 Oefenvorm 3: Springen en kaatsen 
 
Organisatie:  
• 2 spelers staand tegenover elkaar, waarvan 1 met bal 
• 1 speler gooit bal naar de ander die op één been vooruit springt, 

landt op het andere been en vervolgens de bal terugkaatst met 
binnenkant voet 

• Oefening uitvoeren met rechts én links 
 
Variatie: 
• Landen op hetzelfde been waarmee wordt gesprongen 
• Met 2 in plaats van 1 been vooruit springen 
• Zijwaarts springen 
• Bal terug koppen of 1 keer aannemen en vanuit de lucht ineens 

doorspelen 
 

Oefenvorm 4: Lunges met bal 
 
Organisatie:  
• 2 spelers staan tegenover elkaar, waarvan 1 met bal 
• De speler met bal maakt een voorwaartse lunge, draait naar links of 

rechts en gooit de bal vanuit een rotatie naar de andere speler 
• Speler 2 vangt de bal en doet precies hetzelfde 
• Na elke lunge met andere been uitstappen 
 
Variatie: 
• Na iedere lunge met de bal een rondje om het voorste been draaien 

en dan teruggooien 
• Bal niet in handen andere speler gooien maar op de voeten, zodat de 

bal moet worden opgewipt 
 

 Oefenvorm 5: Verbeteren core-stability met behulp van muur 
 
Organisatie:  
• Ga op een afstand van 1-3 meter in push-up houding van een muur liggen 
• Tik de bal gedurende 30-60 seconden (of een aantal herhalingen) met één hand tegen de muur.  

Doe dezelfde oefening nogmaals met de andere hand én met beide handen 
 
Variatie: 
• Ga 1-3 meter van de muur staan met de bal tussen je voeten 
• Wip de bal met beide voeten omhoog tegen de muur en probeer de bal vervolgens met je handen te 

vangen 
• Probeer de bal ook met je voeten op te vangen en in je handen te wippen. 
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Interview Joop Brand

In de beginjaren van de Eredivisie was Joop 

Brand als voetballer actief bij HVC, DFC en 

Heracles, maar het trainersbloed stroomde al 

door de aderen van de geboren Rotterdammer. 

“Begin jaren zestig ging ik van DFC naar Hera-

cles en daar heb ik een unieke situatie meege-

maakt. Ik was aanvoerder, trainer van mijn 

eigen elftal én HJO (Hoofd Jeugd Opleiding). 

En daarnaast was ik in dienst bij Stichting 

Jeugdzorg, gaf ik judoles, werkte ik op de 

katholieke levensschool en de vormingsschool 

en trainde ik de hockeyclub van meneer Ten 

Cate, de sponsor van Heracles.” 

De bezige bij stapte in 1964 over naar Go 

Ahead Eagles, dat als eerste Nederlandse 

club startte met een jeugdinternaat. František 

Fadrhonc was er hoofdtrainer en Brand, 

inmiddels ook werkzaam op het CIOS, werd 

naast Fadrhoncs assistent ook verantwoorde-

lijk voor het jeugdplan en de doorstroming. 

“Wat was die club zijn tijd ver vooruit”, zegt 

Brand, die met Go Ahead toentertijd grote 

successen vierde. Zo werden diverse jeugd-

teams én het tweede landskampioen en werd 

het eerste twee keer vijfde, één keer vierde en 

zelfs één keer derde in de Eredivisie. 

Hoofdtrainer  

In 1978 kwam Brand terug bij Go Ahead 

Eagles, maar ditmaal als hoofdtrainer. De naar 

het rechterrijtje afgezakte Eagles kenden een 

nieuwe bloeiperiode, maar halverwege het 

seizoen 1979-1980 kwam er een vrij abrupt 

einde aan de hernieuwde samenwerking.  

“We stonden in de top-5 van de Eredivisie, 

maar ineens gingen ze allerlei spelers achter 

mijn rug om verkopen. Toen heb ik ontslag 

genomen.’’ Lang heeft hij niet zonder werk 

gezeten. “Diezelfde avond werd ik gebeld door 

Sparta, dat toen onderaan stond met een elftal 

Joop Brand, adviseur jeugdopleiding IJsselmeervogels:

‘Die kinderen houden mij jong’
Hij was hoofdtrainer bij AZ en hoofd jeugdopleiding bij Vitesse en PSV, maar loopt nu alweer bijna tien jaar rond bij IJsselmeervogels. 

Het lijkt een stap terug, maar de 84-jarige Joop Brand straalt wanneer hij de Kleine Rooie Vogels de grondbeginselen van het voetbalspel 

probeert bij te brengen. “Presteren vind ik leuk, maar opleiden misschien nog wel belangrijker.” Brand neemt ons mee door zijn carrière 

en geeft aan dat hij inmiddels helemaal op zijn plek is in Bunschoten-Spakenburg. 

Tekst en Beeld: Bart Bos
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met onder andere Pim Doesburg, Danny Blind, 

Adri van Tiggelen, Louis van Gaal, René van 

der Gijp en Ruud Geels. Onvoorstelbaar.” Met 

Brand kwamen de Rotterdammers in de lift. 

“We zijn door een offday van Doesburg 

gestrand in de halve finale van het bekertoer-

nooi en eindigden in de competitie in de 

middenmoot.” 

 

Later was Brand nog hoofdtrainer bij Telstar, 

AZ en VVV, maar de echt grote clubs heeft hij 

niet gediend als hoofdtrainer. “Ik heb 

gesprekken gehad bij Ajax, Feyenoord, 

Anderlecht en Middlesbrough, maar ik heb 

nooit de ambitie gehad puur voor het voetbal 

te gaan. Ik wilde het graag combineren met 

mijn baan op het CIOS.” 

 

Brand leeft van de (voetbal)sport. “Boven mijn 

bureau thuis hangt een grote foto met winter-

sportbondscoach Sidney Teeling met de tekst: 

‘Om het leven te beleven, moet je heel veel 

bewegen’.” Brand is ‘een doener’en klaagt 

zelden tot nooit. Dat verklaart hij door te 

verwijzen naar zijn achtergrond. “Mijn vader is 

honderd geworden, mijn moeder midden 

negentig en mijn vrouw heeft het Jappenkamp 

overleefd, waar pijn niet bestaat, want dan 

krijg je nog meer slaag en als je ziek bent, ga 

je dood.” Zelf heeft hij in de oorlogsjaren 

“regelmatig bij bombardementen in kruipkel-

ders gezeten”. 

 

Warmte 

“Van mijn vierde tot mijn tiende was ik onge-

lukkig”, zegt Brand. “Op tienjarige leeftijd is 

mijn leven pas echt begonnen, toen Coen 

Moulijn en ik bij Xerxes met open armen 

ontvangen werden door ome Dries Visser, ome 

Jaap de Bruin en ome Jan Remmers. Bij 

IJsselmeervogels werk ik nu met Abraham 

Bos en Steven Koelewijn en die vergelijk ik 

weleens met die drie. Hun warmte en liefde is 

ongekend.” 

 

De entree van Brand bij IJsselmeervogels 

deed bij menigeen de wenkbrauwen fronsen. 

Bij hét hoogtepunt uit de clubhistorie (het ten 

koste van AZ ’67 bereiken van de halve finale 

van het KNVB-bekertoernooi in 1975) was 

Brand immers coach van AZ ’67. “Na PSV - 

waar ik topjaren heb meegemaakt met Guus 

Hiddink - heb ik wat scoutingswerk gedaan 

voor zaakwaarnemer Chiel Dekker. Via hem 

ben ik in contact gekomen met Wouter de 

Graaf, die hoofdsponsor was bij IJsselmeervo-

gels. Die gaf aan te stoppen als ‘passanten-

sponsor’, maar verder te gaan als 

jeugdsponsor, want, zo zei hij: ‘Deze club moet 

een meer lokaal/regionaal gezicht krijgen’. 

Daar wilde ik graag aan meewerken.” 

Bij IJsselmeervogels begeleidt Brand zestien 

jonge trainers en is hij al jaren nauw verbon-

den met de jongste jeugdleden. “De glimlach 

van een kind doet me beseffen dat ik leef. Die 

kinderen houden mij jong. Ik kan in een ‘oude-

vandagenhuis’ gaan zitten, maar dan ben ik 

vlug oud.” Meerdere keren in de week staat 

Brand met zijn pupillen op het veld. “Als ik 

thuiskom, zegt mijn vrouw weleens dat ik rode 

wangen en glimmende ogen heb.” 

 

Brand is gelukkig met de kinderen en de 

kinderen lopen weg met ‘ome Joop’. “Ik kan 

me goed verplaatsen in het kind”, zegt Brand. 

“Zo werk ik veel met het voorbeeld van het 

autorijbewijs: ‘De bal is de auto van papa en 

met het Messi-teentje slaan we af naar rechts 

en met de grote teen van Ronaldo slaan we af 

naar links. En kan jouw papa met zijn auto ook 

achteruit? Zet dan je voet op de bal, zwaai 

naar je tegenstander en ga de andere kant op.’ 

Zo proberen we ze spelenderwijs beter te 

leren voetballen.” 

 

Balbeheersing  

“Johan Cruijff zei altijd: ‘Eerst balbeheersing, 

dan spelbeheersing’. De techniek is de basis 

om het spel te leren beheersen. Maar veel 

moderne trainers zijn alleen maar bezig met 

spelbeheersing. 4-4-2, 3-5-2, noem maar op. 

Kinderen moeten systemen uitvoeren, terwijl 

ze de basistechniek niet beheersen. Wij 

hebben nu bij het Nederlands elftal bijvoor-

beeld spelers lopen die in hun jeugdjaren nooit 

gekopt hebben! Koppen mag niet meer en ook 

slidings zijn bij veel opleidingen verboden. Wij 

spelen feitelijk zaalvoetbal op het veld.” 

‘OM HET LEVEN TE BELEVEN,  
MOET JE HEEL VEEL BEWEGEN’ 
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Dat wordt soms tot in den treure doorgevoerd, 

merkt Brand. “Ik heb laatst een wedstrijd 

gezien tussen topjeugd van achttien jaar tegen 

topjeugd van zeventien jaar. Het oudste elftal 

had zo’n tachtig procent balbezit, maar 

slaagde er niet in ook maar één schot op doel 

te produceren. Dat probleem doet zich in de 

Keuken Kampioen Divisie ook voor, als ik Hans 

Kraaij mag geloven. Het is steeds tik-tik-tik, 

maar als ze in de buurt van het doel van de 

tegenstander komen en geen opening zien, 

tikken ze ‘m zo weer terug naar de eigen 

keeper.” Brand schudt het hoofd. “In de Ajax-

opleiding wordt geleerd te dribbelen en 

móeten spelers acties maken, maar bij tegen-

standers hoor je tegenwoordig vaak: ‘Haal die 

bal eruit!’ Dat is totaal anders. Bob Janse, één 

van mijn eerste trainers bij Xerxes, zei zelfs: 

‘Als je de bal hebt in de opbouw, kijk je diep en 

speel je diep, mits constructief. Als je een 

breedtebal speelt, wissel ik je en als je een bal 

terugspeelt, zet ik je op de transferlijst.’” 

In zijn trainerskamer op de Westmaat legt 

Brand uit dat hij soms enorme problemen 

ervaart met de jonge mensen die hij nu bege-

leidt. “Ze starten enthousiast, maar wanneer 

ze van de trainerscursus afkomen, lijken ze 

wel heel andere trainers. Daar wordt ze 

geleerd dat ze kinderen geen aanwijzingen 

moeten geven, omdat kinderen problemen zelf 

moeten leren oplossen. Als trainer zou je enkel 

de situaties moeten creëren.” Brand meent 

juist: “Voordoen, aanwijzingen en verklaringen 

geven; het zou ouderwets leiderschap zijn, 

maar dat is absoluut niet waar. Je moet speler-

tjes helpen. Ze moeten bijvoorbeeld leren 

opletten wanneer een tegenstander stapt, 

want wanneer hij dan vaststaat op zijn stand-

been, kun je ‘m aan de andere kant passeren.” 

 

Brand zweert bij actief lesgeven. Op het 

gebied van balbeheersing, maar ook op het 

gebied van balans. Hij geeft aan dat er diverse 

ooievaarsoefeningen voorbijkomen in zijn trai-

ningen. “Als trainers kinderen leren passen, 

focussen ze zich dikwijls op hoe de kinderen 

hun voet tegen de bal zetten. Maar ze moeten 

niet vergeten dat de kinderen ook goed 

moeten leren staan op hun standbeen. Anders 

kun je niet trappen.” 

 

Afwachtend 

“En balbezit is tegenwoordig ook heilig”, 

verzucht Brand. “Voetbal is geëvolueerd van 

1-10 naar 10-1. Vroeger speelden ze met één 

keepers en feitelijk tien aanvallers, daarna 

kreeg je een orthodoxer systeem (2-3-5), 

gevolgd door het stopper-spilsysteem, door 4-

3-3 en door 4-4-2.” Brand vindt het veel te 

afwachtend. “Vind je het niet fijn hoe Ajax nog 

speelt? Of hoe AZ laatst met tien man ten 

aanval trok tegen Willem II? Dat is toch fantas-

tisch?” 

 

Het college van Brand duurde zo’n drie uur, 

maar vervelen deed hij geen moment. 

CV JOOP BRAND 

2012 – heden IJsselmeervogels Adviseur jeugdopleiding 

2003 – 2006 PSV Hoofd jeugdopleiding 

1997 – 2003 Vitesse Hoofd jeugdopleiding 

1996 – 1997 Sparta Hoofd jeugdopleiding 

1996 VVV Hoofdtrainer 

1985 – 1986 AZ ‘67 Hoofdtrainer 

1983 – 1996 AZ (‘67) Hoofd jeugdopleiding, voetbalschool, 

scoutings- en analysewerkzaamheden 

1980 – 1983 Telstar Hoofdtrainer 

1980 Sparta Hoofdtrainer 

1978 – 1980 Go Ahead Eagles Hoofdtrainer 

1976 – 1977 FC Volendam Technisch directeur 

1973 – 1976 AZ ‘67 Hoofdtrainer 

1971 – 1973 Haarlem Hoofdtrainer 

1969 – 1971 DWS Hoofdtrainer 

1964 – 1969 Go Ahead Eagles Hoofd jeugdopleiding,  

assistent-trainer en coördinator jeugdinternaat 

1961 – 1964 Heracles Almelo Hoofdtrainer en  

hoofd jeugdopleiding
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Op 1 januari jl. was Joop Brand 60 jaar lid van de VVON. Joop behoort 

hiermee tot een klein en select groepje leden die al zo lang zijn trouw 

gebleven aan de VVON. Het bestuur van de VVON vond het daarom 

gepast, met inachtneming van de coronaregels, Joop op feestelijke 

wijze te huldigen. Er werd gekozen voor een omgeving waarin Joop zich 

de laatste tien jaar meer dan verdienstelijk heeft gemaakt. 

Op 19 april jl. reisden Arnold Westen (voorzitter) en Jan de Gier (secre-

taris) af richting de v.v. IJsselmeervogels. In de volksmond beter bekend 

als ‘De Rooien’. Na een hartelijke ontvangst met koffie en gebak door 

Joop en een aantal bestuursleden van v.v. IJsselmeervogels, werd 

Joop eerst door het bestuur van de v.v. IJsselmeervogels en later door 

de VVON in het zonnetje gezet.  

 

Arnold Westen bedankte Joop voor zijn langdurig lidmaatschap van de 

VVON en benadrukte nog eens de invloed die Joop, door zijn diverse 

functies binnen het voetballandschap, op de ontwikkeling van het 

Nederlandse (jeugd-)voetbal heeft gehad. En met name het opleiden 

van jeugd is nog steeds een grote passie vanJoop. Dit bewijst Joop op 

84-jarige leeftijd nog elke week door zich bij de v.v. IJsselmeervogels te 

bekommeren om de jongste leeftijdsgroepen. Als blijk van waardering 

nam Joop uit handen van Arnold en Jan een oorkonde, een prachtige 

sculptuur ‘Handdruk van goud’ en een bos bloemen in ontvangst.  

In zijn nawoord bedankte Joop de VVON nog eens hartelijk voor de 

wijze waarop hij werd gehuldigd. Tevens vroeg hij de VVON door te 

gaan met het prachtige werk voor de ruim 4600 leden. 

 

P.S.: de VVON vergeet uiteraard haar leden niet die inmiddels hun 25, 

40, dan wel 50-jarig lidmaatschap vierden.  Zij zullen, zoals gebruike-

lijk, na de coronacrisis op gepaste wijze in onze districten worden 

gehuldigd.  

Bestuur VVON
Joop Brand 60 jaar lid van de VVON
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Anthony Correia en Gertjan Tamerus werkten afgelopen seizoen als assistenten naast Andries Jonker bij 

Telstar. Daarnaast zijn de ex-professionele voetballers nu beiden hoofdcoach van een tweede divisionist: 

Gertjan bij Koninklijke HFC en Anthony bij Katwijk. Wij vroegen hen naar hun kijk op tactische periodise-

ring. Hoe geven zij dat  vorm tijdens de voorbereiding van komend seizoen bij de clubs waar ze de eind-

verantwoordelijkheid dragen? 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Sander van Duijn, Pieter Hoogeveen, Pim Hols.

Correia en Tamerus over tactische periodisering  
in de voorbereiding

’Tijdschema's zijn vuistregels voor ons’

Wat is tactische periodisering? 

AC: “Het periodiseringsverhaal heb ik van Peter 

van Dort geleerd bij de KNVB. Verheijen is daar 

natuurlijk ook een bekende naam in. Hij lijkt mij 

vooral bezig met het blessurevrij houden van de 

spelers. Maar het gaat er natuurlijk om dat ieder-

een zich maximaal geeft tijdens partij v  ormen en 

op die manier in een steeds betere conditie komt. 

Daarnaast, en dat is het voornaamste, ben je te-

gelijkertijd bezig met de ontwikkeling van je 

speelwijze. In de partijvormen ben ik bezig met 

de overdracht van mijn voetbalvisie.  

Als trainer moet je vooral de omstandigheden 

creëren waardoor dat ook echt gebeurt.” 

 

GT: “Volgens mij gaat het om het stapsgewijs 

trainen van jouw voetbalprincipes en speelwijze. 

Daarbij leg je fysiek de lat constant hoog door te 

spelen met de regels in de oefenvormen.” 

 

Hoe geef je vorm aan het periodiseren? 

Houd je vast aan de regels van Verheijen? 

AC: “Ik houd me niet aan de zes-wekelijkse cy-

clus van Raymond Verheijen, maar de tijdsche-

ma’s per training zijn wel vuistregels voor ons. 

Dus we laten het niet geheel links liggen. We 

starten in de voorbereiding wel de eerste we-

ken met grotere partijen, maar de VCT (Voetbal 

Conditionele Training) gaat bij ons in een perio-

de van drie weken. Daarbij doen we elke week 

één trainingsavond wat anders: een dag grote 

(11vs11), een dag middelgrote (7vs7) en een dag 

kleine (4vs4) vormen. Eén daarvan is echt in 

maximale intensiteit. We hebben een set van 

hartslagmeters op de club die we gebruiken om 

te zien of de spelers echt wel vol gas gaan. In 

de eerste weken zijn we vooral aan het voetbal-

len in grote en middelgrote vormen. Dat wordt 

langzaam opgebouwd naar de intensievere 

kleinere partijen. Een aanpassing die we overi-

gens maken in de schema’s van Verheijen bij de 

kleine partijvormpjes, is dat we de duur per par-

tijtje verlengen en daarmee met de herhalingen 

spelen. Dat is ook een kwestie van luisteren 

naar de spelers. Die vinden de partijtjes te kort. 

We verlengen ze daarom en verkleinen het aan-

tal herhalingen.” 

 

GT: “Met de groep werken we in een cyclus van 

drie weken. Eerste week grote partijen, dan 

middelgrote partijen en dan klein. In de vierde 

Tactische periodisering
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week spelen we regelmatig een oefenwedstrijd. Ik speel wel met de mi-

nuten en houd me niet exact aan het schema van Verheijen. Het staat 

voor mij zeker niet in beton gegoten. Als ik ervaar dat spelers te vermoeid 

zijn of het is nodig om een keer wat fun erin te brengen, dan doen we dat. 

Per week is er wel een opbouw. Zo doen we op maandag actief herstel 

na de wedstrijd, met o.a. statische krachtoefeningen in een voetbaljasje. 

Op dinsdag doen we de VCT en op donderdag is er een zogenaamde acti-

vatie training waarbij we de spieren op spanning zetten richting de wed-

strijd. Denk daarbij aan spring- en hinkvormen gevolgd door 15 tot 25 me-

ter sprints met relatief lange rustperiodes daartussen. De kwaliteit van 

alle uitvoeringen moet wel echt optimaal zijn om het gewenste resultaat 

te behalen. Bij VCT doen we overigens geen losse sprintvormen.” 

 

Hoe ziet de voorbereiding eruit nu in Corona? Is het anders dan 

voorgaande jaren? 

AC: “We hebben een meting gedaan op 5 november 2020 en op 1 mei 2021 

om de conditie te kunnen vergelijken. Dat was wel een beetje schrikken, 

moet ik bekennen. Gemiddeld was er circa 15% verval. Op dit moment er-

vaar ik het als lastig om, zonder het toeleven naar wedstrijden, de échte 

intensiteit in de trainingen te krijgen. Het is nu nog wel doortrainen tot 27 

mei en dan is er bijna een maand vakantie. We starten de voorbereiding 

een week eerder dan normaal (op 22 juni) en geven midden juli dan nog 

eens tien dagen vrij. Dat doen we omdat veel mensen nog geen echte va-

kantie hebben kunnen houden en hopelijk is het dan wel mogelijk. De 

spelers krijgen wel schema’s mee en we gaan er vanuit dat ze zich daar-

aan houden. Vervolgens is het nog drie weken werken tot de eerste echte 

wedstrijd (KNVB-beker) en een week later start de competitie. In oefen-

wedstrijden bouwen we de speeltijd gedurende de voorbereiding op van 

een halve wedstrijd tot een hele.” 

GT: “We zijn eigenlijk al bezig met de voorbereiding. Elke week met een 

ander principe. We gaan straks acht weken voorbereiden en beginnen 

daarmee eind juni. Ik heb een conditionele meting gedaan van de spe-

lersgroep in het najaar en dit voorjaar nog eens. Er was nauwelijks ver-

schil. We hadden goede schema’s meegegeven en die ook gemonitord. 

We kunnen onze voorbereiding dus normaal uitvoeren.” 

 

Welke speelwijze wil je zien in jouw team? 

AC: “Ik begin de voorbereiding altijd met aanvallen. Ik wil een tegenstan-

der onze wil opleggen. Het is ook moeilijker dan verdedigen en ik vind ook 

dat je voetbalt voor publiek en die willen graag aanvallend spel zien. Van-

daar die keuze. We willen powerplay en veel balbezit. Dit betekent dat je 

met en voor elkaar keihard moet werken.” 

 

GT: “We hebben met de Koninklijke HFC het kleinste budget van de com-

petitie. We zoeken altijd naar wegen om dat te kunnen compenseren. We 

zoeken naar persoonlijkheden, naar fitheid en kwaliteit die in onze speel-

wijze past. Jongens die willen meedenken en beter willen worden en 

presteren, daarop scouten we. Met dit soort spelers willen we verzorgd 

en dynamisch en onvoorspelbaar voetbal spelen met een hoge intensiteit, 

met de spelers in hun kracht en altijd met een duidelijk plan.” 

“JE VOETBALT VOOR PUBLIEK EN DIE WILLEN GRAAG AANVALLEND SPEL ZIEN”
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Wat voor aanvallende spelprincipes horen bijvoorbeeld bij jouw 

speelwijze? 

AC: “Een lijst met een deel van onze aanvallende principes staat hieron-

der.” 

● Groot speelveld creëren door onze aanvallers 

● Bal in bezit houden als er geen afspeelmogelijkheid is (dus niet alleen 

maar vooruit willen spelen) 

● Dribbel ruimtes in als deze er zijn in voorwaartse richting 

● Lok tegenstanders om een inspeelpass te kunnen geven 

● Creëer in opbouw 2vs1 en speel dit uit 

● Speel de bal in  de ruimte naar een teamgenoot. Deze moet gemaakt 

worden door diepgang zonder bal. 

● Schiet als de weg naar de goal (binnen 25m van het doel) vrij is 

● Kies voor 1vs1 als er een kans uit kan komen 

● We willen diepgang hebben aan de andere kant van de as dan waar 

de bal is 

● Uit gezichtsveld van tegenstanders bewegen, met name in de diepte 

 

GT: “Hierbij een deel van onze aanvallende spelprincipes. We hebben ze 

allemaal vastgelegd met de camera en gebruiken ze om spelers te laten 

zien, voorafgaand aan trainingen bijvoorbeeld. Het is niet alleen laten zien 

van hoe het wel moet. We tonen ook waar het fout ging. Belangrijke toe-

voeging is ook aan te laten zien wat het oplevert als het goed gaat! Dat 

doen we zo veel mogelijk met beelden van ons eigen team uit wedstrijden 

en trainingen. Ook in wedstrijdbesprekingen worden ze getoond en vooral 

de belangrijksten herhalen we veelvuldig.” 

● De veldbezetting is zichtbaar waarbij de onderlinge afstanden  

15 tot 20 meter zijn in driehoeken en ruiten 

● Dynamisch voetbal, dat wil zeggen veel positiewisselingen en niet in 

positie blijven staan 

● Het kleinste overtal zoeken en uitspelen 

● Nooit in één lijn met een medespeler en de speler aan de bal staan 

● Eén tot maximaal twee spelers in de buitenste zone van het veld. 

● We willen aan één kant beginnen of lokken en aan de andere kant 

eindigen 

● Altijd één speler die het veld volledig breed houdt aan de contra kant 

● Al de tegenstander geen druk op de bal geeft dan bewegen  

medespelers van de bal af of ze maken diepte 

● Is er druk op de bal, dan is er een  

verbindingsspeler nodig die in positie komt 

● We willen uitspelen in plaats van overspelen 

● Bezetting voor het doel altijd met 3 tot 4 spelers 

 

Wat doe je zoal in een geperiodiseerde tactische training? 

AC: “In de kleinere vormen is het vooral gas geven waarbij je op basa-

le zaken let als het bewaken van de veldbezetting in balbezit, het com-

pact verdedigen, het naar een balkant duwen bij balbezit tegenstander, 

het gesloten houden van de as als we verdedigen. Daarbij spelen we 

Tactische periodisering

“DE INTENSITEIT EN 
HANDELINGSSNELHEID 

MOET OVERAL IN ZITTEN. 
DUS WE MAKEN ER EEN 

COMPETITIE VAN”
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ook met regels zoals dat keepers de bal maxi-

maal 3 seconden mogen vasthouden. Of als je 

scoort houd je balbezit of juist niet. Dat veran-

der ik soms. Zo geef je de jongens ook het sig-

naal af dat ze wel constant moeten opletten. En 

andersom zien wij wie er scherp is. Vanaf 6vs6 

kun je wat mij betreft met realistische afstan-

den werken en ook spelen op een deel van het 

veld waar je het accent op wilt leggen, bijvoor-

beeld een keer aan de zijkant van het veld of 

alleen in de as. Daarbij hebben we altijd een 

paar spelprincipes waarmee we als staf aan 

de slag gaan. We verdelen de rollen goed. Een 

rol die opgepakt wordt, kan zijn het coachen 

van de aanvallende partij of het begeleiden van 

het verdedigende team. Maar  maar je kunt ook 

de assistenten en hoofdtrainer allemaal aan-

dacht laten geven aan verschillende spelprin-

cipes: Ieder één of twee. ‘Jij let op de diepte 

zonder bal van onze nummer 8 en 10 achter de 

laatste linie’ kun je bijvoorbeeld als taak mee-

geven bij een partijspel.” 

 

“Het is met deze generatie wel anders werken 

dan met die van mij. Spelers zijn erg mondig 

geworden, willen gehoord worden en de aan-

dacht voelen en dat is prima hoor. Dat maakt 

het luisteren naar wat spelers leuk vinden wat 

mij betreft wel belangrijk. Het is ook gewoon 

zo dat je de spelers mee moet krijgen. Anders 

wordt mijn idee nooit uitgevoerd. Dus als één 

van die gasten zegt ‘laten we eens een vier te-

gen vier doen’, dan zeg ik soms wel eens ‘re-

gel ik voor je en dat doen we aanstaande dins-

dag’. En negen van de tien keer doen we mijn 

training, maar op gevoel pas ik het ook wel 

eens aan. Het is een spel. We moeten niet ver-

geten dat we voetbal zijn begonnen omdat we 

het leuk vinden.” 

 

GT: “We stellen elke week een principe cen-

traal dat onderdeel is van onze speelwijze. Bij-

na alle trainingen zijn wat mij betreft tactisch. 

Elke vorm heeft ook richting in de lengte van 

het veld en speelt zich af op de plek van het 

veld waar het principe over gaat. Een positie-

spel heeft ook altijd vakken waar je naartoe 

speelt en is niet zo maar rondspelen op balbe-

zit. Misschien sla ik er wel eens in door. Spe-

lers geven ook aan dat het soms wat veel tac-

tiek is. Dus af en toe gaat het ook wel even an-

ders en is het meer op het plezier gericht. Als 

we met spelprincipes aan de slag gaan, dan 

bedenk ik daar ook regels voor om die elemen-

ten te stimuleren. Daarbij is aanvallend te den-

ken aan zaken als: 

• bij een kantwissel scoort men een punt 

• bij een bal achter de verdediging waaruit 

gescoord wordt een extra punt 

• bij een teruggetrokken voorzet een extra 

punt als er een doelpunt uit komt 

Bij deze drie zijn voor de tegenpartij ook te-

gengestelde zaken te gebruiken. Het voorko-

men van een kantwissel voor 30 seconden zou 

een punt kunnen opleveren. Of het geheel te-

rugsluiten op de eigen helft van de tegenstan-

der kan een punt opleveren. De bal veroveren 

op de helft tegenstander is soms een punt 

waard. Maar er is ook met vakken te werken 

waar bepaalde zaken moeten gebeuren.” 

“Losse sprints doen we in ieder geval niet.  

Het zijn altijd sprintjes in een voetbalhandeling 

verpakt met krachtelementen erbij. Met pass- 

en trapoefeningen laten we het niet zo maar 

lopen. Ook daar vragen we wat extra’s. De in-

tensiteit en handelingssnelheid moet overal in 

zitten. Dus we maken er een competitie van: 

hoeveel kun je er in een minuut doen zonder 

fouten? Of wie heeft het snelst drie rondjes af? 

De prikkel moet overal in gegeven worden en 

in elke vorm worden spelers uitgedaagd.” 

VOETBAL-CV Anthony Correia 

2001-2016 (Stormvogels) Telstar 

 

TRAINERS-CV Anthony Correia 

2006-2008 SC Telstar F1/E1 

2008-2009 KFC B1 

2009-2011 VSV B1 

2011-2012 Assistent RKVV DEM  

+ 2e team 

2012-2013 Assistent De Kennemers 

2014 RKVV Velsen 

2014-2016 VVH Velserbroek 

2016-2019 VV IJmuiden 

2017-heden Assistent SC Telstar 

2019-2020 HSV ODIN’59 

2020-heden Katwijk 

VOETBAL-CV Gertjan Tamerus 

1999-2003 HFC Haarlem 

2003-2006 Heracles Almelo 

2006-2009 NAC 

2009-2010 AO Trikala 

 

TRAINERS-CV Gertjan Tamerus 

2012-2016 Koninklijke HFC A1 

2016-2019 HJO Koninklijke HFC 

2016-2017 FC Utrecht middenbouw 

2017-2019 Ajax O15 en O16 

2018-heden Koninklijke HFC 

2019-2021 Assistent SC Telstar 
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Opbouw eerste fase

Opbouw derde fase

OEFENVORMEN Anthony Correia

Organisatie:  
• 6+Kvs5 
• Half veld 
• Spelers op eigen positie zetten 
• Scoren d.m.v. pass in de drie doeltjes (die vertegenwoordigen een 10 en 

buitenspelers) 
• Scoren op grote goal binnen 5 sec bij omschakeling door de verstorende 

partij 
Coaching voor de man met de bal: 
• Als er ruimte is deze aanvallen door op snelheid in te dribbelen 
• Probeer een tegenstander te lokken om richting doel tegenstander ruimte 

te creëren 
• Houd de bal in bezit als er geen afspeeloptie is 
Coaching voor de medespelers: 
• Zorg door beweging dat er vrije passlijnen voorwaarts gecreëerd worden 
• Zorg voor een overtal rondom de bal 

• Zorg dat je het vervolg in het zicht hebt als je de bal ontvangt en dat er 
ruimte is voor een vervolgpass

Organisatie:  
• 6vs6+K 
• Half veld 
• Spelers op eigen positie zetten 
• Scoren op grote goal aanvallende partij 
• Scoren op 2 kleine goals binnen 5 seconden bij omschakeling 
Coaching voor de man met de bal: 
• Kies voor 1vs1 als het een kans kan worden 
• Schiet als de weg naar de goal vrij is binnen 20 tot 25 meter van het doel 
• Houd de bal in bezit als er geen afspeeloptie is 
• Speel de bal in de diepte als er beweging en ruimte is 
Coaching voor de medespelers: 
• Probeer als aanvallers spelers van de tegenpartij te binden om ruimte te 

maken voor een ander of voor een schot 
• Zorg voor diepte aan de andere kant van de as dan waar de bal is (dit is 

vaak ook buiten het gezichtsveld van de tegenstander omdat ze naar de 
bal kijken)

Organisatie:  
• 8+Kvs8+K 
• Scoren op grote goals 
• Linker deel van het veld afzetten (vanaf de zijkant zestien meter) 
• Spelen zonder linksbuiten, linksback (tegenstander zonder rechtsbuiten en rechtsback) 
Coaching aan partij in balbezit: 
• Groot speelveld creëren door aanvallers en aanvallende middenvelders zodat pass door linies 

mogelijk wordt 
• Zoveel mogelijk personen uitschakelen met een pass vooruit 
• Zorg voor een overtal rondom bal van plus 1 
• Bal in bezit houden als er geen afspeelmogelijkheid is en verplaats het spel 
• Restverdediging bewaken en daarin een plus 1 behouden 
• Uit zicht bewegen aan de andere kant van de as dan waar de bal is en daar diepte maken 
• Constant vrije passlijnen voorwaarts creëren 
• Ten opzichte van elkaar bewegen en o.a. afstanden onderling bewaken

Partijvorm opbouw gehele veld (bij 18 spelers)
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Organisatie:  
• Veldgrootte ongeveer 50x50meter met een lijn door de as (2 vakken) 
• De CCV kan op één van de helften komen om 2v1 te creëren en uit te 

spelen 
• De verdedigers blijven in het eigen vak 
• De opbouwers scoren door tussen de poortjes te dribbelen 
• Moeilijker maken door twee verdedigers vrijheid te geven in beide vakken 
• Eventueel niet laten terugspelen naar de keeper 
Coaching 
• Zoek het kleinste overtal 
• Als medespeler: is er geen druk op de bal, beweeg dan weg 
• Dribbel richting een van de 
• Op het juiste moment passing verzorgen en vóór de man spelen 
• Of eventueel een actie inzetten of een omloopactie maken 
• Keeper onder de bal meebewegen, coaching verzorgen, bal inspelen aan 

kant van het overtal

Opbouw met 3 uitspelen overtal

Organisatie:  
• Veldgrootte 40x100m (Breedte zestienmeter) 
• Partijspel 8+k tegen 7+keeper met vakken. 
• Eerste vak overtal uitspelen, dan 1 aanvaller mag doorschuiven naar het volgende vak 
• Buitenspel achter het derde vak 
• Bij balverovering vallen de vakken weg (wel normale buitenspelregel) 
• De bal mag vanuit elk vak naar de spits gespeeld worden 
• Afwisseling is mogelijk in de manier waarop het volgende vak bereikt wordt: derde man, dribbel, 

pass. 
• Starten met inspeelpass vanaf de trainer op de verdedigers 
Coaching aanvallers 
• Zoek het kleinste overtal 
• Als medespeler: is er geen druk op de bal, beweeg dan weg 
• Op het juiste moment passing verzorgen en vóór de man spelen 
• Of eventueel een actie inzetten of een omloopactie maken 
• Keeper onder de bal meebewegen, coaching verzorgen, bal inspelen aan kant van het overtal 
• Spitsen zo diep mogelijk staan 
• Indien geen druk op de bal, een spits zorgt voor diepte 

Partijspel met vakken en uitspelen overtal

1

2

3

4

Buitenspellijn

T

Positiespel 4vs3 naar partijspel 7+Kvs6+K

Buitenspellijn

OEFENVORMEN Gertjan Tamerus 

Organisatie:  
• Veldgrootte klein 30x35m en groot 50x75m 
• Starten met een positiespel aan de linkerkant 
• Bij 5x rondspelen mag spits aangespeeld worden in de diepte of naar  

vleugelverdediger aan contrakant 
• Als de verdedigers de bal veroveren tijdens het positiespel of daarbuiten volgt er een gewone partij 
• De verdedigers bij de spitsen mogen niet voor de bal in het vak achter de buitenspellijn verdedigen 
• De linksback van verdedigende partij mag druk zetten op de rechtsback als hij de bal aanneemt 
• Na elke aanval speelt de trainer een bal in naar een willekeurige speler om de omschakeling te 

stimuleren 
Coaching aanvallers  
• Creëer het kleinste overtal en speel het uit  
• Nooit twee spelers in dezelfde lijn tot de speler aan de bal  
• Geen druk op de bal betekent dat medespelers van de bal af bewegen 
• Tijdens positiespel oog hebben voor diepte en kantwissel (kijkgedrag) 
• Diep voor vooruit, vooruit voor breed 
• Zorg altijd voor diepgang met aanloop, zodat je alvast op snelheid ligt 
• Buiten het gezichtsveld van de verdedigers diepgaan, vooral aan de andere kant van de as dan waar 

de bal is 
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1-5-3-2

Sinds een kleine twintig jaar is de trainer-

coach al in Nederland actief als voetballer en 

coach. Hij speelde bij ADO en Vitesse op het 

middenveld. De geboren Serviër vertelt dat hij 

heel wat trainers meegemaakt heeft in de 

acht jaar als voetballer. Hij noemt maar liefst 

negen trainers waaronder hij werkte. Ge-

vraagd naar zijn beste ervaringen als speler 

komt hij uit bij Raymond Atteveld, Wiljan Vloet 

en John van den Brom. Allemaal hadden ze 

andere sterke punten. Bij de één is dat het 

tactisch inzicht, de andere wist goed gestruc-

tureerd te werken en de derde is sterk in de 

binding van en met de spelersgroep. Trainers 

die het allemaal hebben zijn zeldzaam volgens 

Ranković, “maar ze zijn er wel”.  

 

Formatie kiezen 

We beginnen het gesprek over het spelsys-

teem 1-5-3-2, en al direct rijst de vraag waar-

om een trainer daarvoor kiest. “Als trainer kijk 

je altijd naar het spelersmateriaal en wat voor 

een formatie daarbij past. Hebben we spelers 

die de hele zijkant kunnen belopen? Of heb-

ben we juist sterke buitenspelers waardoor  

1-4-3-3 misschien beter is? Meestal kies je 

voor een extra verdediger als je verwacht dat 

je verdedigend wat kwetsbaarder bent of dat 

de bal vaker bij de tegenstander is. Ook de 

restverdediging zoals ik dat in dit systeem zie, 

met een verdedigende middenvelder en drie 

verdedigers, biedt dan wat meer zekerheid. 

Aan het verdedigende aspect van deze forma-

tie wordt vaak als eerste gedacht. Dat is mis-

schien niet helemaal terecht, want je kunt ook 

zeer aanvallend spelen met dit systeem. Met 

hoogstaande wingbacks die door kunnen 

voetballen tot de achterlijn van de tegenstan-

der bijvoorbeeld. Speel je met de punt naar 

achter op het middenveld dan heb je boven-

dien ook nog eens twee middenvelders kort 

achter de aanval staan. Andere vragen die ik 

Ranković gaat in op formaties:

Het draait eigenlijk vooral om  
de spelprincipes waarmee je werkt
Aleksandar Ranković haalde recent zijn UEFA-PRO diploma en aan het begin van het recente voetbalseizoen was hij hoofdtrainer van  

ADO Den Haag. Deze zomer gaat de oud-profspeler van Vitesse en ADO als assistent aan de slag naast Henk Fräser bij Sparta Rotterdam. 

Op drie mei jl. gaf Ranković een webinar over het trainen in het spelsysteem 1-5-3-2, met aansluitend een interview. De ex ADO Den Haag 

coach vertelde in een sympathiek gesprek over het werken aan het betreffende spelsysteem. 

Tekst: Ruud Bijnen
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me ook stel voordat ik voor een bepaalde for-

matie kies zijn: Kunnen mijn verdedigers goed 

1-tegen-1 spelen of zijn ze juist beter in het 

dekken van ruimte? Tegen de voorhoede van 

PSV bijvoorbeeld, kom je liever niet 1 tegen 1 

te staan. Daar kan en vijfmans verdediging 

een oplossing voor zijn. Dus je bedenkt je ook 

hoe de tegenstanders meestal spelen. Waar 

ligt hun kracht? Het zijn allemaal vragen die je 

meeneemt voor je besluit om voor een be-

paalde formatie te kiezen.” 

 
“ALS TRAINER KIJK JE ALTIJD  

NAAR HET SPELERSMATERIAAL  
EN WAT VOOR EEN FORMATIE  

DAARBIJ PAST” 

 

“Er zijn nog meer vragen te stellen, per linie 

bijvoorbeeld. Wil je middenvelders die dichtbij 

elkaar kunnen spelen of juist ruim uit elkaar 

en ook de zijkant kunnen bespelen? Moeten 

zij diepte maken? Wil je spitsen die diepte kie-

zen of juist een aanspeelpunt met beweging 

er omheen? Ook dit neem je mee in de sys-

teemkeuze. En eigenlijk is een formatie meer 

een organisatie waarin je verdedigend wilt 

spelen. Aan de bal wil je vrijheid, creativiteit 

en veel beweging waarbij de posities losgela-

ten worden met natuurlijk wel een restorgani-

satie die je bewaakt.” 

 

“De formatie kun je ook verschillende ma-

nieren uitleggen. Eigenlijk is deze niet zo be-

langrijk. Het draait vooral om de spelprinci-

pes waarmee je als trainer werkt. Kijk je 

naar de formatie dan verandert deze heel 

simpel. Afhankelijk van hoe hoog de backs 

staan, of het middenveld met de punt naar 

voren of naar achteren speelt, kan iedereen 

zien dat een formatie totaal anders is dan 

aangekondigd op papier. In foto 1 zie je daar 

drie voorbeelden van. Met de witte lijntjes 

staat 1-5-3-2 aangegeven, met de blauwe is 

het 1-3-4-1-2 en in het rood kun je zeggen 

dat er 1-3-2-3-2 staat. En daar is nog meer 

variatie in denkbaar als je de poppetjes iets 

verschuift. Als we vervolgens gaan spelen 

dan is de formatie eigenlijk geheel verdwe-

nen en bepaalt de tegenstander, vooral als 

wij zelf de bal hebben, hoe wij spelen. Ver-

dedigend praat ik wel wat meer in een for-

matie. Maar aanvallend moeten spelers 

vooral vrij zijn en zou je hen zelfs niet een 

rugnummer of positie willen geven.” 

 

Trainbaar maken 

In het webinar begint Aleksandar Ranković 

met sjabloontrainingen. Volgens hem is het 

een oefenvorm waarmee een trainer patro-

nen inslijpt zonder of met variabele weer-

stand. Het is een minder intensieve vorm die 

te gebruiken is als er twee trainingen op een 

dag gepland zijn. Eén training is dan op volle 

intensiteit en volle druk en de andere is de 

sjabloontraining. “Bij de amateurs zou je een 

dergelijke training ook als hersteltraining 

kunnen gebruiken kort na een wedstrijddag.”  

De beschreven vorm kan ook met weerstand 

op bepaalde delen van het veld en met lichte 

tegenstand of juist volledige. Maar de coach 

legt meer voordelen uit. “Als trainer heb je  

altijd beperking van trainingstijd.  Met een 

sjabloontraining kun je meerdere patronen 

tegelijk oefenen. Je hoeft niet alleen verdedi-

gend bezig te zijn maar je kunt tegelijkertijd 

ook aanvallend oefenen hoe spelpatronen er 

uit moeten zien.” 

VOETBAL-CV  

1997-2002 Rad Beograd 

2002-2005 Vitesse 

2005-2010 ADO Den Haag 

2011-2012 Partizan Belgrado 

 

TRAINERS-CV 

2013-2017 Jeugdtrainer ADO Den Haag 

2017-2018 Assistent Vitesse 

2018-2020 Assistent Sparta Rotterdam 

2020 Hoofdtrainer ADO Den Haag 

2021- Assistant Sparta Rotterdam

Aleksandar Ranković

Foto: 1
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Met de eerste oefening in de bijlage (foto 2a tot en met 2d) is te zien 

hoe er getraind wordt op diverse aspecten van het verdedigen én de 

opbouw met één oefening. In het rood zijn poppen te zien die op een 

vaste plek staan met een uitgangssituatie voor de aanvallers. In het 

zwart de verdedigers en in het oranje de aanvallers. De ‘T’ is de trainer 

die de ballen inbrengt in verschillende richtingen waarop de verdedi-

gers vervolgens moeten reageren. De coach bepaalt dus welke patro-

nen er geoefend worden. 

In het eerste deel (2a) is te zien hoe er gekanteld wordt door de achter-

ste linie als het spel verplaatst wordt door de tegenstander naar hun 

linkerkant. Aan de contrakant zakt de back naast de drie centrale ver-

dedigers terwijl de rechtsback uitstapt naar de man met de bal. Het 

tweede schema (2b) toont wat er moet gebeuren wanneer een centra-

le verdediger uitstapt op een spits. De overige vier spelers moeten 

daarachter direct het gat sluiten door te knijpen.  

 

De middenvelders moeten ook de ruimte om de spits heen verkleinen. 

De derde foto (2c) geeft een stuk opbouw weer.  

“MET EEN SJABLOONTRAINING KUN JE MEERDERE PATRONEN TEGELIJK OEFENEN”

Foto: 2a

Foto: 2c Foto: 2d

Foto: 2b

TC 21_03.qxp_Opmaak 1  08-06-2021  08:30  Pagina 28



De TrainerCoach  |  29

De centrale verdedigers bouwen op, moeten 

zo breed als de zestienmeter gaan staan en de 

drie middenvelders moeten roteren en inge-

speeld worden. Van daaruit kan het spel ver-

legd worden naar één van de opkomende 

backs bijvoorbeeld. Kom je er dan niet door, 

dan haal je de bal er uit via het middenveld en 

probeer je een andere wingback. Lukt het op-

nieuw niet erdoor te komen, dan kun je ook te-

rugspelen naar een centrale verdediger die 

met een crosspass de eerste wingback weer 

probeert te bereiken. Het vierde en laatste on-

derdeel (foto 2d) van deze vorm is te gebruiken 

om de positionering van zowel de verdedigers 

als aanvallers te trainen in het strafschopge-

bied bij een vroege voorzet. 

 

Ook Ranković beseft dat trainingen zonder on-

voorspelbare tegenstanders ertussen een 

groot verschil maakt met een echte wedstrijd 

en niet de optimale vorm is. “Natuurlijk zijn 

trainingen met tegenstanders essentieel. 

Deze trainingsvormen kunnen echter voor een 

trainer een goed hulpmiddel zijn om zijn 

speelwijze te laten zien aan een spelersgroep. 

Het is een eerste stap in het overbrengen van 

een voetbalvisie op een team.” 

 

Uitbreiding op sjabloontraining 

Het trainen op het systeem 1-5-3-2 kan met 

een andere vorm van sjabloontrainingen 

verlengd worden. “In dit geval gebruiken we 

een heel veld, 19 spelers en wordt er ge-

voetbald in vier vakken. De blauwe partij (zie 

foto 3) staat in de betreffende formatie. 

Maar deze vorm kan ook met minder spe-

lers, kleinere vakken, minder vakken of vak-

ken op andere plekken. Het is aan te passen 

naar de groepsgrootte. Ook de intensiteit 

van de weerstand (het verdedigen of druk 

zetten) kan hier gevarieerd worden. In vak A 

moeten de blauwe drie het overtal uitspelen 

en een medespeler in vak B of C vinden. Ook 

daar moet een overtal gevonden worden in 

het vak. In dit geval kan de 10 daar bij hel-

pen. Tot slot in vak D kan er één persoon bij-

sluiten uit vak B of C om ook daar weer een 

overtal te creëren en te scoren. Als trainer 

kun je de tegenstander eerst de opdracht 

geven alleen ertussen proberen te lopen en 

vervolgens kun je ze echt druk laten zetten 

en duels laten aangaan.” 

“DE TEGENSTANDER 
BEPAALT, VOORAL 

WANNEER WIJ DE BAL 
HEBBEN, HOE WIJ SPELEN”

Foto: 3
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Complexe linie training 

“Aanvallen, verdedigen en eventueel een 

omschakelmoment in één training noem ik 

een complexe training. Dat kun je ook in 

een linie doen, bijvoorbeeld met de mid-

denvelders in verdedigend opzicht als 

hoofdonderdeel. In de training die te zien is 

in foto 4a tot en met foto 4c staan er vier 

middenvelders op lijn.  

 

De opdracht voor blauw is om de bal tus-

sen de linie door te spelen naar de spit-

sen. Als de bal bij de blauwe verdedigers 

wordt rondgespeeld (foto 4a) moet er tel-

kens een middenvelder uitstappen op de 

man met de bal en de andere blijven op 

lijn. De discipline daarin is belangrijk. 

Achter de uitstappende man moet er ge-

knepen worden en ze moeten met elkaar 

kantelen naar de balkant. Als geel de bal 

verovert is er een omschakelmoment naar 

aanval voor hen en kunnen ze scoren op 

de twee doeltjes op de middellijn.” “Komt 

de bal bij de blauwe spitsen dan spelen zij 

de bal naar de zijkant waar de wingback 

opkomt (foto 4b). Deze trekt door naar de 

achterlijn waarbij de spitsen voor het doel 

positie moeten kiezen, plus de wingback 

van de andere kant. De middenvelders 

sluiten op voor de terugvallende bal even-

tueel (foto 4c).  

De gele middenvelders kunnen eventueel 

mee verdedigen. Zijn er nog spelers extra, 

dan zouden deze als gele verdediger in de 

zestienmeter geplaatst kunnen worden om 

het scoren te bemoeilijken.” 

 

Spelprincipes 

“Uiteindelijk ga je 11 tegen 11 trainen (of bij 

amateurs kleiner) en wil je de met weinig 

spelers getrainde zaken terugzien, maar dan 

met tegenstanders en volle weerstand. Het 

is belangrijk dat je spelers zo veel mogelijk 

de spelprincipes meegeeft die belangrijk zijn 

voor jou als trainer. Een aantal die voor mij 

belangrijk is in het 1-5-3-2 systeem geef ik 

hieronder. Er zijn andere of misschien wel 

betere te bedenken natuurlijk.” 

VERDEDIGEND 

● Altijd 4 man op lijn achterin (eentje  

mag uitstappen / doordekken) 

● Centrale verdedigers altijd gedraaid 

staan met gezicht naar de balkant 

● Twee middenvelders naast elkaar  

helemaal met de bal mee bewegen  

ongeveer 12 meter voor de verdedigers 

● Als een back uitstapt wil ik dat hij de  

pass naar de buitenkant afdekt (omdat  

de centrale verdediger anders te ver  

naar buiten moet) 

 

AANVALLEND 

● Als de bal op het middenveld komt,  

graag van kant verplaatsen en de Wing

back langs de lijn zo hoog mogelijk  

inspelen. 

● Als op het middenveld tussen de linies  

iemand vrijkomt, dan wil ik van minimaal 

drie spelers een loopactie in de diepte 

zien achter de verdedigende lijn van de 

tegenstanders.

VOORBEREIDINGSPROBLEMATIEK 

In de vorige zomer begon Aleksandar Ranković als hoofdtrainer bij ADO Den Haag. De problematieken waar hij als professionele coach 
mee te maken heeft, zijn anders dan die bij de amateurs. “Wij trainden niet alleen op het systeem 1-5-3-2, maar ook op 1-4-4-2. Je wilt 
kunnen aanpassen waar nodig en het is ook zoeken naar de formatie die bij het team past. Met de 1-4-4-2 begonnen we omdat de 
aanvankelijke selectie daar beter op aan sloot. Echter, de aanvang van de trainingen is al eind juni bij de profs. Tot circa 1 september, 
wanneer de transferwindow afloopt, worden er vaak wijzigingen aangebracht in de groep waarmee een trainer werkt. Bij de ene club 
wat meer dan bij de andere natuurlijk. Dat maakt werken aan een systeem waarmee een coach de competitie wilt beginnen, lastiger. 
Als er regelmatig spelers weggaan en nieuwe komen en je weet als trainer niet wanneer dat gebeurt en wie je kunt verwachten, dan is 
het moeilijk op een systeem te oefenen. Je wilt spelers toch graag zien en een indruk krijgen van hun capaciteiten en dan bepalen welk 
systeem daarbij hoort. Dat wordt bij de profs bemoeilijkt door de grote hoeveelheden aan veranderingen. Het is iets waarmee je zo goed 
mogelijk mee om moet gaan. Het hoort bij je vak.” 

1-5-3-2

Foto: 4a Foto: 4b Foto: 4c

De webinar is terug te kijken op de VVON-website. 
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Met liefst 25 clean sheets had Go Ahead Eagles-doelman Jay Gorter een groot aandeel in de promotie 

van zijn ploeg naar de Eredivisie. De man achter dat succes is Harmen Kuperus, die Gorter als keepers-

   trainer schier onpasseerbaar maakte. Onlangs gaf de 43-jarige oud-prof van onder meer SC Heerenveen, 

SC Cambuur en Telstar in een webinar voor de VVON onder het motto ‘delen is vermenigvuldigen’ een 

inkijkje in zijn trainingen. 

Tekst: Bart Bos & Beeld: Wouter Rutgers

Webinar Harmen Kuperus:  

Spreek als keeper dezelfde  
taal als je verdedigers

Webinar
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Rondom de centrale vraag ‘isoleren of integreren?’ heeft Kuperus 

zijn webinar opgebouwd in twee delen: dieptespel verdedigen en 

samenwerken bij voorzetten en corners. De geboren Fries heeft ja-

ren zelf onder de lat gestaan en weet dat keepers speciale aandacht 

nodig hebben. “Omdat het keepersvak complex is, denk ik dat je veel 

moet isoleren, maar het uiteindelijk moet toe gaan passen door te in-

tegreren. Je moet goede afspraken maken en dat vertalen naar 

wedstrijden toe.” 

 

Dieptespel verdedigen 

De meevoetballende keeper lijkt een modetrend geworden. Doordat 

veel teams in hun poging volgens de Hollandse School te spelen ver 

van het doel verdedigen, worden doelverdedigers verantwoordelijk 

voor een heel grote ruimte. “In Nederland zie je vaak dat ‘we’ hoog 

druk willen geven terwijl er geen druk op de bal is. Maar dan geef je 

juist grote ruimtes weg aan de tegenstander om een lopende speler 

met een steekpass in scoringpositie te brengen. Naast het feit dat deze 

speelwijze moeilijk te bespelen is voor je verdedigers maak je het voor 

de tegenstander makkelijk om kansen te creëren.” 

Waar de trainersstaf bij Go Ahead veel mee bezig is geweest, is de zo-

geheten fall-back. “Wanneer je geen druk op de bal hebt, is het beter 

om terug te vallen op de zestienmeterlijn - je kunt deze bijvoorbeeld als 

ijkpunt nemen. Het is dan immers zaak ruimtes weg te nemen en te blij-

ven lopen, zodat je de tegenstander een hoek in dwingt.” Als de bal in 

de hoek is, is Kuperus er overigens geen voorstander van zijn goalie uit 

te laten komen.  

 

“Je doel verkleinen is een goed idee, maar wanneer je reactietijd te 

kort wordt, is het nut van het verkleinen weg. Durf te wachten.” 

 

Deze speelwijze vraagt veel trainingsarbeid. Wanneer één schakel niet 

meewerkt, is het al gedoemd te mislukken. Onder trainer Nigel Pearson 

werd bij OH Leuven veel getraind op het verdedigen zónder tegenstan-

ders, leert Kuperus, puur met als doel de afstemming tussen de keeper 

en de verdedigers optimaal te krijgen. “We kunnen niet honderd pro-

cent alle kansen wegnemen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat 

we van elkaar weten wat er gevraagd wordt. De kans op een redding 

moet je zo groot mogelijk maken.” 

WebinarJURIDISCH

“IN NEDERLAND ZIE JE VAAK DAT ‘WE’ HOOG DRUK  
WILLEN GEVEN TERWIJL ER GEEN DRUK OP DE BAL IS”
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Samenwerking 

In deel 2 benadrukt Kuperus, die komend seizoen aan de slag gaat bij 

Fortuna Sittard, nog eens het belang van samenwerking. “Spreek al-

tijd dezelfde taal”, luidt de boodschap. De keeper en de verdedigers 

moeten weten wat ze aan elkaar hebben. Bij Go Ahead is bijvoor-

beeld ettelijke malen getraind op het verdedigen van een voorzet. 

 

 

“ALS DE SNELSTE BAL VOORIN IS EN JE AL 
VOORIN GAAT STAAN, HOEF JE ER AL NIET 

EENS MEER NAARTOE TE LOPEN” 
 

De keeperstrainer hamert erop bij een voorzet de vijfmeter dicht te 

zetten door de keeper bij de eerste paal en de twee centrale verdedi-

gers plus één back op de rand van de vijfmeter te posteren. “Op die 

manier wil je zones dichtzetten en een teruggetrokken bal afdwingen. 

Wanneer die teruggetrokken bal komt, kan een verdediger uitstappen 

en een hoek afschermen, waardoor de keeper weet dat de bal wel in 

de andere hoek móet komen.” 

Kuperus vindt dat de keeper “aanvallend moet staan” en legt uit dat 

dit ook voor corners geldt. Bij corners werkt hij met gebieden: 

• het groene gebied; dat kan gevaarlijk worden 

•  het gele gebied; die is nog veel gevaarlijker 

•  het oranje gebied; een bijna-tegengoal 

•  het rode gebied; de zone waar de bal het snelst komt en het snelst 

een doelpunt kan worden gemaakt. 

 

“Mij werd vroeger geleerd bij een corner achterin te gaan staan of in 

ieder geval in het achterste deel van mijn doelgebied”, weet Kuperus 

nog goed. “Een goede theorie, maar ik ben daar later zelf over na 

gaan denken en vind: ‘Als de snelste bal voorin is en je al voorin gaat 

staan, hoef je er al niet eens meer naartoe te lopen.’ Ik ben daar met 

een aantal keepers mee aan de slag gegaan en stuk voor stuk vinden 

ze het prettiger. Want omdat ze voorin staan, kiest een tegenstander 

er steeds vaker voor om de bal sowieso achterin te leggen. Daardoor 

heeft de keeper meer tijd om beter positie te kiezen of uit te komen.” 

 

Doelstellingen 

“De basis voor een goede keeper is zijn fysieke gesteldheid en het goed 

kunnen reageren en bewegen”, gaat Kuperus verder. “Onze actie is 

vaak een reactie op dat wat voor je gebeurt. Goed voetenwerk is daar-

bij essentieel.” Om die reden laat hij dit te allen tijde terugkomen in zijn 

trainingen; liefst al bij de warming-up. Die bestaat bij Kuperus veelal uit 

kort voetenwerk gevolgd door een balcontact. “Elke keer een kwartier-

tje warming-up levert in een jaar zo 25.000 extra balcontacten op.” 

 

Vervolgens is het van belang dat je met plezier én met een idee traint, 

legt Kuperus uit. “Train vanuit doelstellingen. Het is belangrijk dat we 

weten waar we naartoe willen.” De invulling verschilt per keer, maar de 

opbouw van de training blijft gelijk: 

 

•  warming up-fase, 

•   oriëntatiefase, 

•  leerfase  

•  spelfase (met de groep) 

 

“Communicatie is heel belangrijk”, stipt Kuperus aan. “Bij balbezit 

willen we graag dat een keeper door middel van coaching helpt bij 

de organisatie, beschikbaar is om mee te voetballen in de eerste fase 

van de opbouw en daarin kan temporiseren.  

 

Bij balverlies moet een keeper het overzicht bewaren én bewaken, 

de ruimtes bespelen, coachen bij direct gevaar en zijn medespelers 

neerzetten bij spelhervattingen. Maar het allerbelangrijkste is en 

blijft dat hij ballen moet tegenhouden. Ik hoor weleens zeggen dat 

tachtig procent van de ballen die een keeper tegenwoordig krijgt te-

rugspeelballen zijn. Dat kan wel zo zijn, maar dan nog is het van evi-

dent belang dat hij er staat bij de belangrijkste bal; de bal die door de 

tegenstander tussen de palen geschoten wordt.”  

 

De webinar is terug te kijken op de VVON-website. 

WebinarJURIDISCH
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Colofon

COLUMN

Vooropgesteld!  Het lijkt geen twijfel dat de nu heersende coronapandemie ons is overko-

men. Het uit Wuhan overgewaaide virus kwam vanuit het niets, of beter vanuit een vleer-

muis. Daar kun je onze overheid niet verantwoordelijk voor houden. Wel verschillen de 

maatregelen per land nogal en deze zijn afhankelijk van de mate waarin het virus gevaarlijk 

wordt geacht. Dat varieert van het compleet negeren van corona tot het op slot gooien van het 

openbare leven. De voorbeelden hoef ik u niet te geven. 

 

Onze eigen overheid filosofeert vanuit het overbelast raken van de zorg met als rampscenario 

wat we zien in India. Een volledige ineenstorting van het zorgstelsel. Dat is niet onlogisch en 

begrijpelijk. Ons openbare leven heeft daar al meer dan ruim een jaar last van. Toch leiden de 

maatregelen van de overheid tot veel discussie en naarmate het virus haar greep op het open-

bare leven houdt, zal dit niet verstommen. Neem het voetbal waar de topcompetities voor lege 

tribunes moet worden gespeeld en het amateurvoetbal al bijna twee seizoenen niet kan worden 

afgemaakt. Mag je een overheid daarvoor verantwoordelijk houden? Best wel! Immers is het 

warrig te noemen om gedurende een speelronde toeschouwers bij betaald voetbal beperkt toe 

te staan en vervolgens dit weer van tafel te vegen, waarbij de indruk wordt gewekt dat dit expe-

riment is mislukt. Waren die deels volle tribunes een ‘superspread-event’? Is dit onderzocht? Ik 

ben bang van niet. De meeste uitbraken zaten achter de voordeur, waar illegale feestjes onmis-

kenbaar bij mij en bij u in de buurt plaatsvonden. 

 

Voetballers en voetballertjes mogen onder strikte voorwaarden trainen en zielloze interne 

wedstrijden spelen, waarbij er geen enkele uitdaging is. Ik zie de velden in de weekenden zo 

goed als leeg met ouders die op straat van grote afstand naar hun kroost staren. Triest om te 

zien. De voetbalvelden zijn geen brandhaard van het coronavirus en het spelen van wedstrijden 

zal geen toename van het virus betekenen, is mijn stellige indruk. Was het geen mogelijkheid om 

in samenspraak met de KNVB en bijvoorbeeld de VVON alternatieven te bedenken om toch 

voetballen, onder voorwaarden, mogelijk te houden?  

 

De overheidsmaatregelen zijn voor een groot deel ingegeven door de angst voor haar eigen 

functioneren in plaats van een steun in de rug voor een haperende samenleving. Na de verkie-

zingen zien we een verkenner die haar notities aan een fotograaf geeft, een strompelende 

premier die wanhopig zijn imago tracht te redden, een parlementair stemmenkanon dat ziek 

thuis zit, partijen uit het rechterrijtje van de Tweede Kamer die alweer uit elkaar vallen en over-

heidsinstanties die bepaald niet functioneren zoals het zou moeten. Dat slokt helaas alle 

aandacht op maar waar we wanhopig op zitten te wachten is aan de horizon misschien een 

kabinet dat daadkrachtig een crisis gaat aanpakken. 

Corona is er en gaat ook met vaccineren niet weg, maar een overheid moet samen met ons 

proberen weer een maatschappij te maken die functioneert. Een overheid die met de rug naar 

de samenleving staat, daar zitten we niet op te wachten, daar hebben we ook niet voor gekozen.  

Get back to work!! 

 

Hans Bijvank             

VIRUS
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