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De VVON bestaat 75 jaar en trakteert

Breng deze actie onder de aandacht van jouw vereniging  
en wellicht mag jij op trainingskamp met jouw team 

De VVON bestaat 75 jaar en trakteert. In samenwerking met onze partner 

TRAININGSKAMPEN.NL geeft de VVON in totaal 9 trainingskampen weg. 

Doe mee en win een GRATIS TRAININGSKAMP

Deelnemende verenigingen krijgen 
ALTIJD 10 GRATIS TRAININGSBALLEN 

 
Maak als vereniging 2 (jeugd)trainers  
lid van de VVON en maak kans op een  

GRATIS TRAININGSKAMP 
 

Breng deze aktie onder de aandacht  
van jouw vereniging en wie weet mag jij dan 
GRATIS OP TRAININGSKAMP met jouw elftal

Actieperiode verlengd tot 1 december 2021. Kijk op VVON.NL, doe mee en win  
een GRATIS TRAININGSKAMP. Elke deelnemer krijgt  ALTIJD 10 trainingsballen.
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VOORWOORD

Van de voorzitter

e zijn weer begonnen!!! Inmiddels is voor iedereen 

de voetbalcompetitie weer van start gegaan, en wat 

hebben we hier met zijn allen naar uitgekeken. We 

zijn echter nog niet helemaal van alle coronamaatre-

gelen af. Voor het betreden van de sportkantine (of een deel van de 

kantine) is bijvoorbeeld nog steeds een coronatoegangsbewijs nood-

zakelijk. De sportkantine/sportaccommodatie kan echter gebruikt 

worden zonder coronatoegangsbewijs wanneer het horeca deel maar 

goed en duidelijk is afgescheiden. Voor het horeca deel heb je namelijk 

wel een coronatoegangsbewijs nodig. Bij elke vereniging is het weer 

anders geregeld, dus let hierop wanneer u een vereniging bezoekt.  

 

Normaal gesproken houden we als VVON onze Algemene Ledenver-

gadering (ALV) altijd in de maand april of mei, maar vanwege de 

pandemie hadden wij dit uitgesteld. Maar op zaterdag 18 september jl. 

was het dan eindelijk zover. Naast de gebruikelijke agendapunten die 

horen bij een jaarvergadering was er ook aandacht voor Wim van 

Dongen die na ruim 13 jaar afscheid nam als districtsvertegenwoordi-

ger van Zuid 2. Als blijk van waardering is Wim door de vergadering 

benoemd tot lid van verdienste. Wat mij betreft een meer dan terechte 

waardering voor zijn jarenlange inzet. Vanaf deze plaats nogmaals 

heel veel dank Wim. En hoewel opvolgers vaak wat langer op zich 

laten wachten, was dit nu niet het geval. Jurgen de Haan heeft zich 

bereid verklaart om de taken van Wim van Dongen over te nemen. 

Jurgen is docent op het CIOS in Sittard en tevens hoofdtrainer van 1e 

klasser Sportclub Susteren. Ik wens Jurgen heel veel succes en 

plezier in zijn rol bij de VVON.  

 

Tijdens de ALV is ook gesproken over de relatie KNVB – VVON. In mijn 

vorige bijdrage heb ik hier ook al wat over gezegd. Keer op keer is het 

voor de KNVB kennelijk lastig, of neemt men gewoonweg niet de 

moeite, gemaakte afspraken na te komen. Mede op aandringen van de 

ALV hebben wij direct daarna een brief gestuurd naar de 

directeur/bestuurder amateurvoetbal (Jan Dirk van der Zee), waarin we 

nogmaals aandacht hebben gevraagd voor de positie van (de leden 

van) de VVON en trainer-coaches in het algemeen. Inmiddels heeft ook 

al een gesprek plaatsgevonden met Jan Dirk van der Zee. Over de 

uitkomsten van dit gesprek beraden wij ons op dit moment als bestuur, 

en op een later moment zullen wij onze achterban nader informeren. 

 

Vanaf deze plaats bedank ik mijn collega-bestuurders en de ALV voor 

het in mij gestelde vertrouwen als voorzitter van de VVON. Ook de 

komende drie jaar mag ik namelijk voorzitter zijn en blijven van deze 

mooie vakbond van trainer-coaches. Samen gaan we er weer wat 

moois van maken. 

TACWALL, met eigenaar Martin Reijnders, heet ik van harte welkom 

als nieuwe partner van de VVON. Bij TACWALL vindt u een zeer uitge-

breid assortiment tactiekborden voor elk budget en voor elk gebruik. 

Er zijn al diverse amateurclubs die gebruikmaken van de producten 

van TACWALL. Dus neem eens een kijkje op de website van 

TACWALL. 

 

Tenslotte wil ik u nog wijzen op een mooie aktie voor jouw eigen 

vereniging en wellicht ook wel voor jouw eigen elftal. In dit jubile-

umjaar, waarin we 75 jaar bestaan, geven we namelijk 9 gratis trai-

ningskampen weg. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze 

partner Trainingskampen.nl. Kijk op de pagina hiernaast en op onze 

website voor alle details en attendeer jouw vereniging op deze 

mooie aktie waarbij elke deelnemende vereniging altijd 10 gratis 

trainingsballen krijgt. 

 

Ik wens u veel leesplezier en een mooie voetbalcompetitie toe. 

 

Arnold Westen 

8 oktober 2021 
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Rinus Michels kijkt terug maar vooral vooruit. Een voetbalbijbel 
wordt het al genoemd. De auteur van het boek ‘Teambuilding als 
route naar succes’ is de al 35 jaar in de top van het internationale 
voetbal meelopende Rinus Michels. De man van het 'totaalvoetbal' 
dat hand in hand gaat met teambuilding. Allesbehalve een psycho-
logische truc dat laatste. Teambuilding hoort bij elke voetballer in 
alle poriën van de huid te zitten. 
 
Woedend was hij. Uitgerekend tijdens een internationaal toptoernooi 
spanden officials bondscoach Rinus Michels voor hun karretje. Een 
KNVB-bestuurder had bedacht dat het voor de sponsors heel aardig 
zou zijn vanaf het balkon de spelers van het Nederlands elftal in de 
bus toe te zwaaien. De chauffeur van de spelersbus kreeg de opdracht 
om een 'stukje' om te rijden. Wat normaal een ritje van een half uur 
was, werd er één van meer dan anderhalf uur. Even was er zelfs de 
angst dat Oranje niet op tijd in het stadion zou zijn. Daar wachtte na-
melijk het openingsduel van het EK'88 tegen Rusland. 'Vanaf dat mo-
ment heb ik er bewust voor gekozen de bobo’s als gemeenschappelijke 
vijand te gebruiken en dus als bindmiddel naar de groep toe.' 

'Niet te geloven', voegt Michels aan deze anekdote toe. Zoals dat geldt 
voor meer anekdotes, waarvan er opmerkelijk veel betrekking hebben 
op datzelfde voor Nederland zo succesvol verlopen EK. 
Rinus Michels neemt geen blad voor de mond in wat nu al een uniek 
boek voor collega-coaches wordt genoemd. Een boek over teambuil-
ding. Theorie, afgewisseld met uit de praktijk stammende anekdotes 
die alles te maken hebben met dat fenomeen. Al heb je als coach en 
groep de zaken nog zo goed voor elkaar, plotseling kan er wat gebeu-
ren dat de voorbereiding verstoort. 
Zo'n ongelukkige busreis dus. Als coach kun je de irritatie daarover 
echter ook positief ombuigen. 
Michels deed dat door de bobo’s de oorlog te verklaren. Hij koos voor 
de tactische weg van 'wij, als team, tegen de boze buitenwereld'. Een 
tactiek die op elk niveau gehanteerd kan worden. Een voor  waarde is 
wel dat de coach, medewerkers en spelers op één lijn zitten.' 
 
'Wij als team'. In dat korte zinnetje zit de essentie van Michels' boek. 
Het doet denken aan de aanpak die ten grondslag lag aan het goud van 
de volleyballende mannen: Ik eet volleybal, ik drink volleybal, ik stink 

In het jaar 2000 verscheen het boek ‘Teambuilding als route naar succes’. Rinus Michels is de auteur van dit boek. Dit boek, dat dus meer 

dan 20 jaar geleden is geschreven, is nog steeds actueel en populair onder trainers en coaches. Alle facetten van het teambuildingsproces 

komen aan bod. Ook geeft Michels aan hoe jeugdige talenten per leeftijdscategorie het best worden opgeleid. Michels kreeg, vanwege zijn 

soms keiharde aanpak van spelers, als bijnaam 'De Generaal'. Beroemd was zijn uitspraak "Voetbal is oorlog". Maar Michels kon ook char-

meren, bijvoorbeeld als hij in gezelschap de microfoon pakte en liederen ten gehore bracht. "Een warme en humoristische man. Hij was een 

persoonlijkheid in alle opzichten. Voor hem wilde je alles geven", zei Ruud Gullit ooit. Gullit was aanvoerder van het succesvolle team dat in 

1988 met Rinus Michels als coach Europees kampioen werd. Hieronder een interview met Michels uit uitgave Nr.1/2000 van ‘De Trainer-

Coach’. Het teambuildingsboek is voor de liefhebber overigens nog steeds verkrijgbaar. 

Teambuilding veel meer dan 
tactisch hulpmiddel vanuit  
de psychologie

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 magazine aandacht 

voor de jaren 1998 – 2007. 

In deze uitgave een interview met Rinus Michels uit het jaar 2000. In dat jaar verscheen ook zijn boek met als titel ‘Teambuilding als route naar 

succes’. Het boek is nog steeds verkrijgbaar en zou eigenlijk ‘verplicht leesvoer’ moeten zijn voor elke trainer-coach. Daarnaast een interview 

met Ruud Beele uit 1999. Hij is, zoals bekend bij onze leden, onze ‘huisadvocaat’ en schrijft in elke uitgave van dit magazine over een actueel 

onderwerp op arbeidsrechtelijk gebied. En net zoals het boek van Rinus Michels is het voor alle trainers raadzaam zijn bijdragen te (blijven) lezen.  

 

75 jaar VVON - De jaren 1998 – 2007
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naar volleybal en ik ben volleybal. Of beter: 
We eten, drinken, stinken naar en zijn volley-
bal. De volleybalcoaches Joop Alberda en Pe-
ter Murphy staan bekend als meesters op het 
terrein van teambuilding.  
 
Alberda, Murphy en ook Michels weten dat 
teambuilding meer is dan, zoals de volleybal-
lers dat als eerste deden, enkele dagen op sur-
vival te gaan. Aan teambuilding moet je lang 
en hard werken. Dat geldt voor iedereen bin-
nen de groep. 'Juist nu het voetbal zo ver ont-
wikkeld is, dat het verdedigen teamtactisch in 

alle posities geperfectioneerd is. Vooral op-
bouwend en aanvallend is daardoor nog veel 
te verbeteren ', aldus Michels die dat een uit-
daging voor de toekomst vindt. Met de ruime 
aandacht die Michels besteedt aan het team-
tactische geeft hij duidelijk aan dat teambuil-
ding veel meer is dan een hulpmiddel vanuit 
de psychologie. 
 
Een in de praktijk heel goed werkend middel 
is scherp trainen. 'Louis van Gaal is daarin 
trendsetter geweest, evenals Lippi bij Juven-
tus. Scherpte in trainingen om de mentaliteit 

en teamgeest in een wedstrijd zoveel moge-
lijk te benaderen. 'Toen de Brazilianen onder 
leiding van Parreira in '94 de wereldtitel pak-
ten, hadden ze twee jaar aan teambuilding 
achter de rug. Naar buiten toe etaleerden ze 
dat door als spelers hand in hand, als een 
soort ketting, het veld op te komen. Er zat 
echter heel veel meer achter.' 
 
'Twee jaar waren nodig om als team doeltref-
fend te gaan spelen. Zo moest het hele Brazi-
liaanse team bij balverlies meeverdedigen. 
En: individuele acties waren vrijwel taboe, 
omdat er in de opbouw zo weinig mogelijk 
balverlies geleden mocht worden.' Probeer 
dat maar eens voor elkaar te krijgen bij balto-
venaars zoals de Brazilianen. 
Parreira deed het. Met in de staf zelfs een be-
drijfsingenieur die veel ervaring had met 
teambuilding in het bedrijfsleven. Neen, niet 
iemand die als Ratelband voor een kortdurend 
effect tracht te zorgen, maar om teambuilding 
in al haar aspecten tot diep in de huid van de 
voetballer te laten doordringen. Zowel indivi-
dueel als collectief.' 
 
Met zijn enorme staat van dienst weet Mi-
chels als geen ander hoe teambuilding op de 
tocht kan komen te staan. 'Nederlandse spe-
lers accepteren minder gemakkelijk opdrach-
ten dan de Spaanse en Italiaanse collega's. De 
media springen daar graag op in. Daarom ver-
bood ik in de aanloop naar het EK'92 in Zwe-
den spelers negatieve uitlatingen te doen.' Het 
bracht Michels in conflict met Ronald Koe-
man, die in een interview kritiek had op de 
tactiek en door Michels geschorst werd. 'On-
langs sprak ik nog met Koeman over dat inci-
dent. Nu hijzelf als trainer werkzaam is, kan 
hij die schorsing wel begrijpen.' 
 
Veel trainer-coaches zullen door de inhoud 
van Michels' boek aan het denken worden ge-
zet. Dat wil hij ook. 'Het Nederlandse club-
voetbal kan internationaal alleen maar overle-
ven door een hoog individueel gemiddelde en 
een geperfectioneerde teambuilding als be-
langrijkste wapens ten aanzien van het presta-
tieniveau. In samenhang met een juiste wed-
strijdmentaliteit. Dat is de kern van de zaak. 
Juist in de nabije toekomst.'
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De naam Ruud Beele is bij intimi inmiddels bekend. De 

Amsterdamse advocaat biedt de VVON, al anderhalf jaar, waar 

nodig de juridisch helpende hand. In een (ver) verleden stak 

hij diezelfde hand uit naar zijn pupillen, in het water. Beele 

kreeg namelijk begin jaren '80 bekendheid als bondscoach 

van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). 

Beele (46) kwam toevallig in de zwemsport terecht. De één gaat voet-

ballen, de ander kiest voor zwemmen. "Je hebt een bepaalde affiniteit 

met een sport en ontwikkelt je daarin." Dit resulteerde op twaalfjarige 

leeftijd al in z'n eerste Nederlandse titel. Als senior vierde hij in het 

seizoen 1972-1973 opnieuw een nationaal kampioenschap op de 100 

meter vrije slag. Zelfs de kandidatuur voor de Olympische Spelen van 

Ruud Beele van coach tot toga 
(Bron: ‘De TrainerCoach’ uitgave december 1999/door Natasja Everink)

Al bijna 25 jaar (vanaf medio 1998) is Ruud Beele verbonden aan de VVON. In die jaren heeft hij veel leden van de VVON bijgestaan bij het 

beëindigen van arbeidsovereenkomsten en het oplossen van arbeidsconflicten. Wanneer een geschil tussen de trainer-coach en de 

voetbalvereniging (voetbalwerkgever) niet in der minne kan worden opgelost, wordt in veel gevallen de gang naar de arbitragecommissie 

gemaakt. En ook tijdens zo’n arbitragezaak staat Ruud Beele de VVON-leden bij. Daarnaast adviseert en ondersteunt hij het VVON-

bestuur op juridisch en arbeidsrechtelijk gebied in de breedste zin des woords. Hoewel het lidmaatschap van de VVON vele voordelen 

kent, is de hulp en ondersteuning van Ruud Beele aan de VVON-leden alleen al een reden om ld te worden van de VVON.
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München in 1972 lag in het verschiet, maar de zwemmer koos toen 

voor een ander avontuur: de studie lichamelijke opvoeding. "Ik 

beschouw het zwemmen als een nuttige (vrije)tijdsbesteding", zei hij 

toen in De Volkskrant. 

 

Die keuze leverde hem in ieder geval geen windeieren op. Beele 

behaalde zijn diploma aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. 

Anderhalf jaar na zijn afstuderen, was hij al als docent verbonden aan 

de Amsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Zijn loop-

baan werd gedurende de jaren daarna alsmaar uitgebreider. Eind jaren 

'70 trad de Amsterdammer parttime in dienst bij de KNZB als jeugdtrai-

ner. In 1983 nam hij vervolgens het stuur over van bondscoach Bert 

Sitters. Beele maakt met het Nederlands team de Olympische Spelen 

van 1984 (met gouden medailles voor Jolanda de Rover en Petra van 

Staveren) en het Wereldkampioenschap in 1986 mee. Eén jaar later 

koos hij een andere weg. 

 

Critici 

Beele in 1987: "Onder de huidige omstandigheden zie ik geen kans 

meer optimale prestaties te leveren." Beele en de KNZB gingen uit 

elkaar. Critici menen dat het uiteengaan te wijten was aan de onvrede 

die heerste tussen de bondscoach en (het oudere deel van) de A-

selectie. Beele nu: "Je moet veel tijd in mensen steken en die had ik 

niet meer. Ik heb toen een keuze gemaakt. Ik wilde mijn horizon breed 

houden en heb de studie rechten opgepakt. Bondscoach ben je slechts 

voor een bepaalde periode in je leven. Ik was er niet zo mee vervloch-

ten. Ik heb en had ook andere interesses. Maar er blijft altijd belang-

stelling voor het zwemmen bestaan." 

 

De oud-bondscoach sloot zijn deur voor het zwemmen. De studie kreeg 

voorrang. Sinds 1990 zit hij helemaal in de advocatuur. De deur naar de 

sport is echter altijd op een kier blijven staan. Hij vervulde diverse 

bestuursfuncties. Van zijn keuze toen heeft hij tot op de dag van 

vandaag geen spijt: "Sommige dingen in je leven gebeuren gewoon." 

Via, via kwam hij in aanraking met de VVON. 

 

"De relatie met de sport is er nu opnieuw. Mijn relatie met de VVON 

bestaat uit advies en onder  steuning. Ik kom op voor de belangen van 

de leden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om arbeidsovereenkomsten die 

beëindigd moeten worden en allerlei zaken die daaruit voortvloeien”. 

Voetbal is emotie, sport is emotie. Beele laat zich echter niet leiden 

door diezelfde emotie. "Eigenlijk zouden het geen conflictsituaties 

moeten zijn, maar dat is het natuurlijk vaak wel. Door als advocaat 

overleg te plegen met de jurist van de tegenpartij, is er geen directe 

emotie. En dat is belangrijk.  

 

Uiteindelijk gaat het om een bestaande arbeidsovereenkomst met een 

werkgever (de voetbalvereniging)." De vergelijking met zijn bonds-

coachschap lijkt snel getrokken. "De emotie van cliënten kan niet de 

mijne zijn. Zijn of haar belangen daarentegen zal ik nadrukkelijk behar-

tigen. Als coach had ik ook een vormende en begeleidende taak. Dat 

gaat niet helemaal op voor een advocaat. Een cliënt moet me duidelijk 

maken waar het om gaat. Ik probeer ze vervolgens bij het verkrijgen 

van hun rechten te ondersteunen. Tijdens mijn periode als bondstrai-

ner heb ik nooit gestreefd naar hiërarchie tussen coach en pupil," nog 

even teruggrijpend op zijn zwemverleden. "Als de zwemmers iets 

vonden en dat werd goed beargumenteerd, won het argument. Daarin 

zou een vergelijking met de advocaat getrokken kunnen worden." 

 

Eerste zeef 

Het bestuur van de VVON is de eerste zeef bij een conflict. Er wordt 

contact gezocht met Beele. Gezamenlijk wordt er gekeken of het 

probleem opgelost kan worden. Pas als er geen oplossing meer moge-

lijk is, kan de gang naar de arbitragecommissie van de KNVB ingezet 

worden. De arbitragecommissie velt een arbitraal vonnis dat ook 

meteen een eindvonnis is. In beginsel is de weg naar de burgerrechter 

afgesloten. Dit ligt besloten in het lidmaatschap van de KNVB en haar 

leden. Beele heeft de afgelopen anderhalf jaar regelmatig namens de 

leden van de VVON opgetreden: "Er zit een redelijke frequentie in. Het 

is een dwarsdoorsnede van wat er ook in het maatschappelijk leven 

gebeurt." Meestal wordt Beele pas betrokken bij een situatie op het 

moment dat een conflict al is ontstaan. Eigenlijk zou hij al eerder in het 

traject betrokken willen zijn. "Het streven gaat naar preventie. Zodat je 

al van tevoren advies kunt geven over het aangaan van een arbeids-

overeenkomst." 

 

In alle gevallen, ook voor de leden van de VVON, staat het belang van 

de cliënt altijd voorop en dat probeer ik zoveel mogelijk te dienen. 

Uiteindelijk gaat het toch om een vertrouwensrelatie met een zakelijk 

karakter." De mondigheid van de mensen neemt toe. "En dat gaat met 

de overtuiging dat ze het gelijk aan hun zijde hebben. “Strengheid en 

zakelijkheid waren begrippen die hem in de zwemmerij werden verwe-

ten. In zijn huidige functie is het bijna een vereiste: "Je moet afstand 

hebben om begrip te krijgen voor de situatie van een cliënt, zodat je 

beter weet wat hem of haar bezighoudt." 

 

"Sport was in mijn leven wat op de achtergrond geraakt. Nu neemt het 

weer een grotere plek in. Ik heb zelf gevoetbald. Wat ik interessant 

vind, is het snijvlak tussen sport en maatschappij. De VVON zit op zo'n 

snijvlak. Het ondersteunt haar leden en dat doet ze goed. Het bestuur 

is goed met haar taak bezig." Advocatuur, sport? Beele heeft geen 

echte roeping wat betreft die twee gebieden, vindt hij zelf. "Het contact 

tussen mensen is zowel in de sport als in de advocatuur van doorslag-

gevende aard. Het is een interessant proces waarin ik een bepaalde 

rol vervul. Het belang van de cliënt staat voorop en daarin krijgt hij 

advies en ondersteuning. " 

 

Een terugkeer in de sport is niet meer aan de orde. "Ik wil nooit meer 

zo actief langs de zijlijn staan als toen. Dat kan ik ook niet meer. Het 

ont breekt me aan tijd. Bovendien beschouw ik de sport nu vanuit een 

an der perspectief: 'Ik weet wat er speelt', en die positie bevalt me 

uitstekend." 
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“Samen met een aantal Rohda-mensen be-

gon ik met het schrijven van een technisch 

beleidsplan. Het document dat er lag, was 

verouderd. Het was belangrijk om een plan 

dat beter en moderner was  op papier te zet-

ten. Het heeft anderhalf jaar geduurd voor-

dat we het helemaal verwoord hadden. On-

dertussen was Corona spelbreker en was 

het lastig alles in te voeren. Dat ging maar 

mondjesmaat. Nu kunnen we eindelijk het 

beleidsplan gaan uitvoeren en van mijn kant 

zal ik vooral voor de bewaking ervan moeten 

zorgen. In ieder geval zijn nagenoeg alle po-

sities ingevuld in de uitvoerende taken. Ik 

kan me daardoor gaan richten op het bege-

leiden van de trainers met daarbij work-

shops voor de groep jeugdcoaches. We be-

palen in welke thema’s er getraind wordt en 

we plaatsen uitgewerkte trainingen in Dot-

com Sport. Deze kunnen de trainers gebrui-

ken. Vervolgens kan ik daarin coaches be-

geleiden en beter maken door op het veld te 

ondersteunen. Daarbij vraag ik welke onder-

steuningsvorm bij hen past en wat comforta-

bel voelt als ik met ze aan het werk ga. Ik 

begeleid zelf wat meer de trainers op pres-

tatieniveau en de overige worden gecoacht 

door technische begeleiders. Dat zijn men-

sen met een trainersdiploma en/of voetbal-

ervaring.” 

Midden 2018 werd het huidige hoofd jeugdopleidingen Peter Vogel aangesteld. Hij was toen net klaar met 
zijn cursus hoofd opleidingen niveau B bij de KNVB. Met 20 jaar ervaring als hoofdtrainer en een UEFA-A 
licentie brengt hij  inhoudelijke kennis plus ervaring met zich mee. Wat is zijn rol bij Rohda Raalte in de 
afgelopen jaren geweest en wat is er nog te doen? 
 
Tekst: Ruud Bijnen  Beeld: Rohda Raalte 

Laat spelers vrij in hun keuzes  
op het veld en ze groeien sneller

Peter Vogel , hoofd jeugdopleiding Rohda Raalte
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Spelers doorschuiven 

Op de vraag of de 53-jarige Vogel wat heeft veranderd, komen een 

aantal zaken naar voren. “Het voetbalspel verandert niet. Het is vaak 

alleen wat zaken verduidelijken en zo veel mogelijk iedereen aan-

dacht geven. We hebben in het doorschuiven van spelers bij blessu-

re en afwezigheid, wel het een en ander gewijzigd. Voorheen scho-

ven we spelers verticaal door. Als een trainer spelerstekort had bij 

de O15-1 dan vroeg hij een speler bij de O14-1. Nu willen we dat er bij 

de O15-2 gekeken wordt, horizontaal verschuiven, en dat het met de 

technisch coördinator wordt afgestemd.  Hij bepaalt dan of de speler 

mag meedoen of niet. Op die manier is er meer binding tussen de 

teams per leeftijd en krijgen niet alleen de spelers in de eerste teams 

kansen. Ook in de tweede teams zitten jongens met ambities.” 

 

Voetbalboekje 

Bij het interview wordt een boekje op tafel gelegd. “Op mijn initiatief 

hebben we boekjes uitgebracht per leeftijdscategorie. We hebben 

het uitgewerkt met een aantal clubmensen. Het is voor alle jeugdtrai-

ners en -begeleiders een informatiebron met veel nuttige zaken. Voor 

elke leeftijd staan handige zaken vermeld, zoals wat we van een trai-

ner verwachten, op welke manier er aandacht moet zijn voor het op-

leiden van spelers, wat onze speelstijl is, de ROHDA-speelwijze, de 

leeftijdskenmerken, de doelstellingen per leeftijdsgroep, de spelprin-

cipes, hoe een warming-up eruit ziet en hoe een training is opge-

bouwd. Daarnaast worden er ook nog tips over het coachen gegeven 

en staan er bruikbare schema’s in. Het is een boekje dat we op dit 

moment veel in de handen van de trainers zien rondgaan. Het is een 

soort van ‘handboek soldaat’. Het is een handzaam en makkelijk na-

slagwerkje en werkboekje. Het voordeel ervan is dat er voor de nieu-

we en onervaren trainers veel vragen mee beantwoord worden. Het 

ontlast daarmee anderen weer.” 

 

Coaches opleiden 

“Dit jaar is er een trainersacademie opgestart voor jonge trainers. 

We zijn begonnen met tien jongens en een meisje in de leeftijd van 

zeventien tot en met negentien jaar oud. Het zijn allemaal jongelingen 

die hier voetballen of gevoetbald hebben. Daar zitten ook een paar 

spelers tussen die al UEFA-C in bezit hebben. We hebben ervoor ge-

zorgd dat ze allemaal een ‘buddy’ hebben. Dat is een soort van klank-

bord met voetbalkennis en ervaring die mee kan kijken en luisteren. 

De trainers kunnen ook in vertrouwen contact met hen opnemen als 

ze tegen iets aanlopen. We hebben daar onder andere hoofdtrainers, 

assistenten en oud-spelers voor ingezet. Daarnaast proberen we 

eens per acht weken bij elkaar te komen. We bespreken dan een be-

paald thema. Een sessie kan ook helpen als je opvangt dat trainers 

iets doen dat niet helemaal past of juist is. Dan is het belangrijk dat te 

bespreken met elkaar.” 

 

Waar naartoe? 

“De teams spelen nog niet allemaal op het niveau dat we met elkaar 

wensen. De O13 speelt wel 1e divisie en de O14 2e divisie.  
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Maar de O15 en O17 op hoofdklasse niveau. Dat moet zeker nog een 

stap, of misschien wel twee, hoger. Er wordt al snel gewezen naar de 

kwaliteit van spelers als er niet hoog genoeg gespeeld wordt. Maar 

mijn vraag is dan altijd hoe de jongens zijn opgeleid en wat we daarin 

beter kunnen doen. Voor mij is daarin belangrijk dat trainers gediplo-

meerd zijn voor de eerste teams. We hebben nu deels UEFA-B trai-

ners op onze jeugd-prestatieteams staan en we hopen dat richting de 

toekomst op elke positie te krijgen. Nu is het voor mij monitoren en 

zorgen dat we allemaal gaan doen wat we met elkaar afspreken.  

We hebben bij Rohda graag trainers die openstaan voor feedback en 

daar wat mee doen.” 

“We willen dus graag hogerop en dat heeft tijd nodig en het begint bij 

goed opleiden van de jongste jeugd. Daar pluk je later de vruchten 

van. We hebben momenteel veel jonge aanwas omdat we de F-

leagues verplaatst hebben naar de vrijdagavond. Op woensdagavond 

trainen deze pupillen en op vrijdagavond zijn er onderlinge wedstrijd-

jes. De spelertjes die daar al goed genoeg zijn met de bal en de juiste 

focus en motivatie hebben, die gaan vervolgens door naar een team 

in competitie. De anderen moeten eerst aan de slag met hun vaardig-

heden. Dat vinden wij beter.” 

 

Trainingsvisie 

Met twee eenvoudige oefeningen met de hand getekend laat het 

hoofd opleidingen zien wat de hoofdlijn is van de opleiding bij 

ROHDA. De eerste is een pass-trap-vorm om vier pionnen in een 

vierkant heen. De trainer geeft de richting aan en op welk been 

ingespeeld moet worden. Spelers maken hier geen eigen keuze.  

Bij de tweede figuur staan dezelfde pionnen ook in een vierkant. 

Hier is het spel drie tegen één waarbij de drie buiten het vierkant 

staan en aan de binnenkant van de pionnen de bal moeten rondspe-

len. De éne speler staat in het vierkant en moet de bal afpakken en 

kan scoren op twee doeltjes. De drie moeten zelf zo bewegen dat ze 

vrij komen en mogen zelf bepalen wie ze inspelen. “In grote lijnen 

willen we dat de spelers zelf leren keuzes te maken. Trainers 

moeten dat niet voor hen doen. De coaching verandert ook door 

deze denkwijze. In plaats van dwingend te coachen wordt het 

vragend coachen als het goed is. Het doet ook wat met de motivatie 

van spelers in positieve zin. Ze mogen zelf bepalen namelijk en doen 

het niet voor de coach. Samenwerken zorgt voor verbondenheid 

bovendien. Door als trainer de keuze te maken, beperk je ook de 

noodzaak om alle vaardigheden te gebruiken. Bij het vrijlaten van de 

keuzes, wordt een beroep gedaan op alle skills van spelertjes.” 

1996 – 1998 VV Voorst Trainer Hoofdselectie  

1998 – 2000 Eerbeekse Boys Trainer Hoofdselectie 

2000 – 2002 Sp. Eefde Trainer Hoofdselectie 

2002 – 2004 CSV de CJVers Trainer Hoofdselectie  

2004 - 2005 Go Ahead Eagles Trainer B-jeugd 

2005 – 2009 RDC Deventer Trainer Hoofdselectie 

2008 – 2010 VV Diepenveen Hoofd Opleidingen  

2009 – 2011 VV Heerde Trainer Hoofdselectie 

2011 – 2015 RDC Deventer Trainer Hoofdselectie  

2013 - 2018 RDC Deventer Hoofd Opleidingen 

2018 – Heden Rohda Raalte Hoofd Opleidingen  P
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“Net voor het begin van het Coronatijdperk, werd er gekozen voor 

een nieuwe structuur binnen ROHDA Raalte. Het moest onder andere 

voorkomen dat er veel eilandjes en commissies in de club zouden 

blijven bestaan. Er moest meer samenwerking komen tussen alle 

teams bijvoorbeeld. We hebben ook gekeken naar de budgettering 

van de afgelopen jaren. We hebben nu meer gekozen voor een 

breedtefinanciering. Daarnaast is onze grootste inkomstenbron, de 

kantine, belangrijker gemaakt. De accommodatie is enorm opgeknapt 

en dat levert op. Belangrijk was daarbij ook dat het voor mensen bin-

nen de club aantrekkelijker gemaakt zou worden om wat te doen. Het 

eerste waar vrijwilligers aan denken als ze gevraagd worden, is hoe-

veel tijd en energie erin gaat zitten. Als club moeten functies dus 

klein gemaakt worden zodat vrijwilligers het ook willen en kunnen 

doen. Maar ik vind ook dat jeugd en ouders wat moeten doen binnen 

een vereniging. Het gaat om ‘verenigen’. Als mensen daar moeite 

mee hebben, dan leg ik uit dat een bijdrage in energie nodig is om de 

contributie laag te houden. Als je betaalde krachten moet inhuren, 

gaat deze omhoog. Een verenigingsmanager fulltime aanstellen, zien 

wij niet zitten. Dan ga je aan het doel van een vereniging voorbij vol-

gens mij. Je wilt een gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen een 

club en niet alles doorschuiven naar een persoon.” 

Alle voetbalzaken onder één paraplu. Het betekent dat de prestatie-

teams heren 1, 2 en 3 plus de JO19 een afdeling vormen, de recreatie-

ve senioren, de medische ondersteuning, de keepers, een pedagogi-

sche tak en het damesvoetbal allemaal aan elkaar gelinkt zijn door een 

organisatie van enthousiaste mensen waaraan Wim Kieftenbeld lei-

ding geeft. Tachtig procent van de club is echter jeugd binnen de ver-

eniging van circa vijftienhonderd spelers. Het laat zich raden dat daar 

de meeste aandacht naartoe gaat. “Er ligt een goed opleidingsplan 

mede door de inspanningen van onze hoofd opleidingen Peter Vogel. 

De invulling met de mensen is er. De communicatielijnen zijn duidelijk. 

We hebben taken opgesplitst en ik denk dat daar nu onze kracht zit. 

Per leeftijdsgroep hebben we technisch coördinatoren en technische 

begeleiders. De laatsten moeten vooral de trainers begeleiden waar 

nodig. Ze mogen wel een keer het veld opstappen om eens te vragen 

hoe het gaat. De coördinatoren zijn meer bezig met het organiseren. 

Uiteraard moeten ze beiden met elkaar in contact staan en dat is nog 

even wennen. We hebben in augustus en begin september presenta-

ties gehad voor elke leeftijdsgroep waarbij deze mensen ook zijn geïn-

troduceerd. Elk voetbalteam is daarvoor uitgenodigd om de betrokken-

heid te stimuleren. Ze zijn op de hoogte waar ze moeten zijn met be-

paalde vragen. Nu is het voor mij als bestuurder vooral faciliteren en 

Wim Kieftenbeld, Teamleider Voetbalzaken 

Met de titel Teamleider Voetbalzaken zit er 

sinds ruim anderhalf jaar een technische man 

in het bestuur. Hij is weer terug op het oude nest 

na een uitstapje als voorzitter bij handbalclub 

Kwiek in Raalte. De echte clubman met ook 

voetbalverstand stuurt onder andere het hoofd 

jeugdopleiding aan. Na een nieuw beleidsplan 

met als thema ‘aandacht voor iedereen’, zijn 

zowel het prestatieve als recreatieve voetbal 

onder één dak gebracht bij Wim Kieftenbeld.

Maak functies klein 
zodat vrijwilligers 
het willen doen
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monitoren of alle afspraken worden nagekomen. Op de zaterdagen 

luisteren en bijsturen waar nodig.” 

 

“In het gehele verhaal proberen we ook zo goed mogelijk het dames- 

en meidenvoetbal te integreren. Zij hebben wel hele eigen uitdagingen. 

Groepen waar een groot niveauverschil in zit en waar selecteren nau-

welijks mogelijk is door de kleine aantallen. De besten proberen we te 

stimuleren met de jongens mee te blijven voetballen. Als dat goed gaat 

dan vertrekken ze soms naar een BVO. De trainers van de meiden wor-

den tegenwoordig ook uitgenodigd voor het overleg wat bij de jongens 

plaatsvindt op leeftijdsniveau. Op die manier krijgen zij minder het ge-

voel te hoeven opboksen tegen de gevestigde ‘mannenorde’.”  

 

Project gelijke kansen 

“Daarnaast is er aandacht voor het project gelijke kansen. Dat willen 

we zo veel mogelijk binnen de gehele jeugd doorvoeren. Dus niet al-

leen voor de onderbouw. We willen iedereen de mogelijkheden bieden 

zich te ontwikkelen zodat we geen talent missen, ook niet op latere 

leeftijd. We zijn begonnen met het inventariseren van wat nodig is voor 

nieuw beleid op dat gebied en proberen dat van de grond te krijgen 

door velen erbij te betrekken. Ouders, bestuurders, trainers en ook de 

wat oudere jeugdleden willen we vragen mee te denken. Het is ook be-

langrijk dat wij als ouderen de taal begrijpen en de belevingswereld 

van de jeugd. ROHDA wil uiteindelijk op wetenschappelijke basis bekij-

ken tot welke leeftijd selecteren verantwoord is. Het gebeurt nu nog op 

alle leeftijden. We weten uit ervaring dat vaak de jongens die op vroe-

ge leeftijd als talent aangemerkt worden niet per definitie het eerste 

halen. Er komen op latere leeftijd ook factoren als mentale instelling en 

doorzettingsvermogen bij kijken. Maar we hebben ook meegemaakt 

dat een jongen uit een tweede jeugdteam uit de midden- of bovenbouw 

toch nog doorbrak. Om die reden willen we het nut van vroegtijdig se-

lecteren onder de loep nemen. We willen graag iedereen de kans blij-

ven geven. Ook onze JO19-4 willen we zo goed mogelijk faciliteren. Ze-

ker ook omdat de lagere teams vaak sociaal erg belangrijk zijn voor de 

club. Betrek ze en laat hen niet alleen door ouders getraind worden, 

maar ook eens door een betere gediplomeerde trainer. Faciliteer de 

ouders die de trainingen geven zo goed mogelijk en zorg dat we weten 

waar ze terecht kunnen met vragen.” 

“op wetenschappelijke basis bekijken tot  
welke leeftijd selecteren verantwoord is”
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Welke opdrachten krijgt een trainer-coach mee vanuit Rohda? 

“Ik word vrijgelaten in de oefenstof. Het is wel belangrijk dat ik kan 

aantonen wat ik doe en wat de gedachte achter mijn aanpak is. Dat 

bespreken we eens per acht weken met alle vier de O13-elftaltrai-

ners. Daarnaast zijn er ook nog bijeenkomsten van alle eerste-

team-trainers in de jeugd van de O13 tot de O19. Dit zijn gediplo-

meerde trainers en daardoor kunnen we net even wat dieper op de 

materie ingaan. Vanuit de club krijgen we geen harde doelstelling 

mee. Voor mezelf heb ik wel doelstellingen en deze bespreek ik ui-

teraard. Voor deze leeftijd is het vooral leren voetballen vanuit een 

basisformatie en leren omgaan met de veldgrootte.” 

Kun je met een voorbeeld omschrijven hoe een training eruit ziet? 

“Allereerst voeren we alles uit op een zoveel mogelijk wedstrijdechte 

manier waarbij de spelers op hun eigen plek staan. Er zijn altijd te-

genstanders die voor weerstand zorgen en het spel heeft altijd een 

richting. We zijn bij de O13 nog niet bezig met VCT (Voetbal Conditio-

nele Training). De afspraak met de club is wel dat we twee weken 

met aanvallen bezig zijn, dan met omschakelen naar verdedigen, ver-

volgens dezelfde periode met verdedigen en dan twee weken met 

omschakelen naar aanvallen. Ik heb er persoonlijk voor gekozen om 

het anders aan te pakken, uiteraard in overleg. Ik train vier weken op 

aanvallen maar in elke oefening zit ook het switchen. Daarna vier 

Aloys Lockefeer, trainer JO13

Als trainer van JO13-1 gaat Demy Goedkoop zijn zevende jaar in. Hij speelde in het vlaggenschip en is een 

jongen van de club. Dit seizoen werd hij ook assistent bij het eerste team. Tel daarbij nog een eigen voet-

balschool op en duidelijk is dat de vijfentwintigjarige coach een echt voetbaldier is. We spraken met hem 

over zijn aanpak in opleiden van zijn voetbalteam in Raalte.

Focus op jonge leeftijd meer op goed 
uitvoeren van taken dan op winnen van 
wedstrijden
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weken op verdedigen en ook dit in combinatie met omschakelen. In mijn 

beleving sluit dit meer aan bij wedstrijden dan alleen trainen op omscha-

kelen. Ik heb daarom geen specifieke trainingsweken op gericht op al-

leen de overgangen van aanvallen naar verdedigen en andersom.” 

 

“We trainen altijd vanuit een voetbalprobleem dat we vaak uit een 

wedstrijd halen. Afgelopen zaterdag hielden de buitenspelers het veld 

smal nadat we de bal veroverden. Dat is logisch omdat de spelers nog 

niet gewend zijn aan het grote veld. Als er dan een oefening gemaakt 

wordt, dan laten we spelers binnen de vorm, of deze groot of klein is, 

vanuit de eigen positie spelen. Het zijn verkleinde vormen van wed-

strijdsituaties om het inzichtelijk te maken voor de spelers. Maak je de 

afstanden onderling groter dan wordt het meer wedstrijdecht. Vaak 

starten we op de plek op het veld waar het voetbalprobleem zich 

voordeed. We zorgen ervoor dat we vaak in de te trainen situatie te-

rechtkomen. Als het vervolgens gemakkelijk of te moeilijk gaat aan de 

te coachen kant, dan wijzigen we de verhoudingen in spelers zodat de 

ze daardoor juist meer of minder tijd hebben om de voetbalhandelin-

gen met en zonder bal uit te voeren.” 

 

“Om begrijpelijke aanwijzingen te kunnen geven aan deze jonge spe-

lers, hebben we het veld in vijf verticale zones verdeeld: van zijlijn tot 

zijkant zestienmeter, van zijkant zestienmeter tot zijkant vijfmeter, de 

breedte van de vijfmeter en aan de andere kant van het keepersgebied 

hetzelfde met nog twee zones. Op die manier kunnen we uitleggen aan 

de voetballers waar we hen verwachten. Bij verdedigen willen we al-

tijd dat spelers zich in drie aaneengesloten zones bevinden bijvoor-

beeld. Dus als de bal op rechts is bij de zijlijn, mag er niemand meer 

links voorbij het vijfmeter gebied zijn. Als de bal in het midden is mag 

niemand in de twee buitenste zones staan. Op die manier zijn de on-

derlinge afstanden klein en is de as dicht.” 

 

Als je geen VCT gebruikt, hoe zorg je dan voor intensiteit in de trainingen? 

“Het begint bij het uitzetten van de oefenvormen. De kleine vormen zet 

ik daar waar mogelijk uit binnen de grote vormen zodat in het doorgaan 

naar de volgende oefening weinig tijd verloren gaat. Het is dan alleen 

het wegpakken van de pionnen om snel door te kunnen gaan. Intensi-

teit verkrijg je ook met het werken in kleinere vormen. Het is dan wel 

belangrijk dat er ook de nodige rustmomenten zijn zodat de intensiteit 

niet afneemt. Het streven is naar een hoger niveau, een hoger tempo 

dan in de wedstrijden. Er zijn nog andere prikkels die je kunt meege-

ven. Je kunt een team laten beginnen met een kleine achterstand en er 

moet ook dan gespeeld worden om te winnen. Die regels zijn afhanke-

lijk van wat past bij de vorm. De verliezers moeten ook altijd een op-

drachtje doen. Daarbij valt te denken aan een loopvormpje of wat 

sprintjes die ook passen bij wat we aan het doen zijn. Het mag duidelijk 

zijn dat de jongens dat niet altijd even leuk vinden. En dat is ook de be-

doeling want dan is de motivatie er tenminste om ervoor te zorgen dat 

ze winnen. Het komt de intensiteit ten goede.” 

 

Hoe ziet een wedstrijdbespreking eruit? Wat doe je langs het veld? 

“We werken altijd met een doelstelling van de week. Een voorbeeld 

daarvan is ‘het verstoren van de opbouw op de helft van de tegen-

partij met aandacht voor de samenwerking tussen de voorste drie.’ 

Daarover praat ik maximaal tien minuten waarbij ik verwijs naar de 

trainingen die in de week ervoor ook op dit thema gericht waren. Ik 

stel zoveel mogelijk open vragen om de jongens zelf na te laten den-

ken en aan het woord te laten. Alles wordt visueel gemaakt met een 

magneetbord en soms maak ik bewust wel eens een foutje in het ver-

schuiven of neerzetten van een magneet. Zo is te zien wie er opletten 

en hoe ze reageren.” 

 

“We praten in een bespreking nooit over een tegenstander. We zijn 

alleen bezig met het eigen team en het beter worden in het thema en 

de doelstelling. Ik coach ook alleen daarop. Het gaat om de uitvoer 

van de taken en of jongens dat goed doen. Niet meer dan dat. Daarbij 

krijg je ook te maken met de ouders. Zij zien een zoon veel scoren en 

denken dan dat het goed is. Maar winst of verlies is in mijn ogen nog 

van ondergeschikt belang op deze leeftijd. De belangrijkste vraag 

voor mij als coach is: heeft de jongen zijn gevraagde taken goed uit-

gevoerd? We laten ook iedereen spelen en ook langer dan een helft. 

Niemand zit twee blokken achter elkaar in de wissel. Toch moeten de 

jongens wel hun best doen om hun startplek te veroveren of om de 

meeste speeltijd te krijgen. En deze ideeën moeten ook bij de ouders 

terecht komen. Zij hebben immers een belangrijkere en grotere in-

vloed hebben op hun kind dan de trainer. Daarom organiseren we 

een ouderavond aan het begin van het seizoen om de ouders mee te 

krijgen in de beschreven gedachtegang. Vanuit de club wordt hier te-

recht ook veel waarde aan gehecht.” 

2015 – 2016 Rohda Raalte E-carrousel 
2016 - 2018 Rohda Raalte JO19-1 Hoofdklasse 
2018 - 2019 Rohda Raalte JO11-1 Hoofdklasse 
2019 - 2020 Go Ahead Eagles JO19-1 2e divisie (assistent) 
2020 – heden Rohda Raalte JO13-1 1e divisie 
2018 - heden Voetbalschool Goedkoop  

Techniek- en coördinatietrainer 
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Organisatie: 
• Afstand van zijkant naar het midden 10 tot 15meter. 
• Twee spelers starten tegelijk met dribbelen naar het midden. 
• Manier van dribbelen en of er een beweging in zit, is te variëren. 
• Om de pion in het midden naar rechts draaien en de bal inpassen. 
• Speler loopt de bal achterna. 
• Om de pion draaien kan met links of met rechts gedaan worden. 

 

Coaching: 
• Hoogst mogelijke snelheid uitvoeren. 
• Passing op juiste been. 
• Met de eerste aanname moet bal naar rechts om de pion heen 

gelegd worden. 
• Open staan bij de aanname. 

Oefenvorm 1: Aanvallen basis dribbel-pass-oefening

Organisatie: 
• Afmeting circa 30x20meter 
• Aan beide korte zijden twee kleine doeltjes. 
• Trainer speelt drietal in en zij moeten scoren aan  

de overkant op 2 doeltjes 
• Wedstrijdje van maken. 
• Eventueel timen en scoren moet binnen 45seconden 
• Drie ballen per kant inspelen en dan drietal bij de andere partij. 
• Eventueel extra belonen als de twee de bal afpakken op helft 

tegenstander en scoren. 
 
Coaching: 

• Twee tegenstanders moeten de tegenstander naar de zijkant 
proberen te krijgen. 

• Niet uit laten spelen in een 1 tegen 1. 
• Zo veel mogelijk druk geven ver van het doel af. 

Oefenvorm 2: Verdedigen in ondertal

T

Organisatie: 
• Afmetingen veld aanpassen aan het aantal spelers. 
• 10 tot 14 ballen liggen om het veld op pionnen. 
• Partijspel op 2 doelen met 2 keepers. 
• Speelt iemand de bal uit, of via iemand, dan moet die speler de bal 

die uit het veld gaat ophalen. 
• De andere partij mag ergens een bal pakken en het spel  

ondertussen herstarten. 
• De speler die de bal uit het veld gehaald heeft, moet de bal neer

leggen op de pion waar de tegenpartij gestart is. 
 
Coaching: 

• Benut het overtal zo snel mogelijk. 
• Probeer een overtal te creëren ergens op het veld. 
• Coach elkaar in wie de bal pakt en waar. 

 

Oefenvorm 3: Omschakelen verdedigen naar aanvallen

OEFENVORMEN Rohda Raalte
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Organisatie: 
• Afmetingen 25x30meter. 
• Twee grote doelen met keepers. 
• Gelijk aantal spelers aan beide kanten. 
• Starten met één speler die indribbelt en op de middellijn afrondt. 
• Vervolgens aan de kant van de keeper komen twee spelers met de 

bal het veld in en wordt het 2 tegen 1. 
• Gaat de bal uit het veld of wordt er gescoord, dan komt er aan de 
andere kant weer 2 spelers bij en wordt het 2 tegen 3. 

 

Coaching: 
• Eerst kijken waar de ruimte ligt. 
• Snel proberen de 2 tegen 1 te vinden. 
• Open staan en aanname direct richting doel. 

Oefenvorm 4: omschakelen verdedigen naar aanvallen

Organisatie: 
• In een vak van 20x10meter 4 tegen 2 spelen. 
• Als de twee de bal veroveren, deze uithalen naar de uitgezakte 

nummer 6. 
• Dan moeten de 7 en de 11 naar de zijkanten van het veld bewegen 

vanuit hun startpositie aan de buitenkant van de kleine doeltjes. 
• Als 6 een buitenspeler bereikt wordt het 6 tegen 5 + keeper en 

moeten de 6 proberen de aanval snel uit te spelen. 
• Als de 5 de bal veroveren, kunnen ze scoren in de kleine doeltjes. 

 

Coaching: 
• Veld groot maken. 
• Spel verplaatsen. 
• Aanval op tempo uitspelen. 
• Buitenspelers open blijven staan met de rug naar de zijlijn. 
• Buitenspelers een optie geven om de bal uit te halen.

Oefenvorm 5: omschakelen van verdedigen naar aanval

34
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Organisatie: 
• Starten met positiespel van 5 tegen drie in een vak van circa 

15x20meter 
• Nummers 2,6 en 8 van zwart verdedigen en 2,6,7,8 en 10 moeten 

eerst 7x rondspelen voor ze een aanval mogen opzetten. 
• Als de 3 veroveren moeten ze de bal naar het vak ernaast 

verplaatsen en wordt het gehele spel andersom gespeeld. 
• Nummer 7 moet eerste de loopactie om het kleine doeltje heen 

maken. 
• Dan 3,6,7,8,9,10 van geel spelen tegen zwart 2,3,6 en 8 plus de 

keeper. 
 

Coaching: 
• In het positiespel hard inspelen, op het goede been en met juiste 

snelheid. 
• Bij ontvangst vooruit kijken en gedraaid staan in de juiste richting. 
• Bij voorwaartse pass zorgen dat de buitenspeler in balbezit komt. 
• Snel bijsluiten en goed positie kiezen ten opzichte van elkaar. 

Oefenvorm 6: balbezit plus omschakeling in beide richtingen
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OEFENVORMEN Rohda Raalte
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Direct na zijn spelerscarrière is Brian van Loo verdergegaan als keepers -

trainer. Eerst een half jaar bij FC Groningen, maar nu alweer ruim zeven 

jaar bij Heracles Almelo. De inmiddels 46-jarige Almeloër, die al snel zijn 

Goalkeepercoach UEFA A-diploma wist te behalen, vindt het “heel leuk 

om op detailniveau aan de slag te gaan” met zijn keepers en geeft ook 

aan dat de job veelomvattender is geworden. “Van doen wat jij denkt dat 

het beste is, ontwikkel je je in de loop der jaren tot het planmatig werken 

volgens je eigen visie.” 

Keepers / Visie en werkwijze
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Brian van Loo is blij met de terugkeer van nieuwe bondscoach Louis van Gaal. Niet omdat de keepers -

trainer van Heracles Almelo een speciale band heeft met de voormalig coach van Ajax, Barcelona en 

Bayern München of omdat er wellicht keepers van Heracles in beeld zouden zijn voor Oranje, maar omdat 

hij de rol van de keeper op waarde weet te schatten. Van Gaal zul je in persconferenties niet zo horen 

praten over 5-3-2 of 4-3-3; hij praat liever over 1-5-3-2 of 1-4-3-3. Meer dan terecht, vindt Van Loo. “Op het 

moment dat er in een wedstrijd iets niet goed gaat, wordt een keeper wel benoemd, maar in het systeem 

dat we spelen, wordt de keeper meestal niet benoemd. Tsja, hoe belangrijk vind je je keeper dan?” 

Tekst: Bart Bos | Beeld: NESIMAGES

Brian van Loo

De technische en tactische  
principes van Brian van Loo
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Van Loo geeft aan dat de ‘simpele keeperstrainer’ van weleer tegenwoor-

dig te boek staat als “goalkeepercoach”. Buiten de trainingen, waarin hij 

zich niet alleen met de keepers, maar ook met de verdedigende + aanval-

lende organisatie bij onder meer spelhervattingen bezighoudt, is hij 

immers bezig met “begeleiden, plannen maken, scouten en gesprekken 

voeren”. De taak van een goalkeepercoach wordt “gelukkig” ook veel 

serieuzer genomen dan jaren geleden, merkt Van Loo. “Waar het vroeger 

nog een parttimebaan was, zijn het nu allemaal fulltime coaches die heel 

druk zijn het keepen naar een hoger plan te trekken.” 

 

Duidelijk plan 

Van Loo geeft aan dat alles valt of staat met het hebben van een plan. “De 

keeperstraining moet geen verkapte vorm van bezigheidstherapie zijn; je 

moet heel duidelijk zijn over wat je in elke situatie van je doelman 

verwacht.” Hij hoort nog weleens trainers achteraf zeggen dat keepers in 

een wedstrijd beter dit of dat hadden kunnen doen. “Maar dan vraag ik 

mij af: ‘Waarom heb je daar dan niet op getraind?’ Als je een heel duidelijk 

plan hebt wat je van je keeper verwacht, kun je naderhand ook heel 

duidelijk analyseren.”  

 

Het voetbalspel is geëvolueerd en Van Loo merkt dat er ook meer wordt 

gevraagd van de keeper. “Het spel is zó snel geworden, de ballen worden 

zó hard geschoten en de diepteballen worden zó precies gegeven dat de 

factor tijd voor jou als keeper een heel bepalende rol is gaan spelen. En 

wat houdt dat dan in voor een keeper? Dat je tactisch gezien zo moet 

staan dat je altijd de controle hebt; dat je telkens weer in jouw maximale 

uitgangspositie terecht moet komen” 

 

Van Loo ziet vaak dat een keeper zijn positie inneemt bij het verdedigen 

van een bepaalde situatie, maar dat hij de controle kwijtraakt op het 

moment dat de situatie verandert. Om die reden is hij ook een voorstan-

der van het gecontroleerd keepen binnen je doelvlak. “Waar ik mijn 

keepers vooral in train, is dat zij niet alleen de controle nemen, maar ook 

een positie innemen die hen de kans geeft zo snel mogelijk te anticiperen 

op een nieuwe situatie.” 

 

Stelregel 

De stelregel bij Van Loo is: scannen, positie, waarnemen, beslissen. “Je 

bent constant aan het scannen. Vanuit die scan pak je je positie en vanuit 

je positie ga je waarnemen wat er gaat gebeuren. Vanuit die waarneming 

maak je vervolgens je beslissing wat je gaat doen. Hoe sneller je proces 

op een gegeven moment doorloopt, hoe meer controle je over de situatie 

krijgt en hoe sneller je kunt anticiperen.” 

 

Heracles is in de Eredivisie in diverse wedstrijden bijvoorbeeld nogal 

eens de onderliggende partij. “Dan is het zaak dat jij als keeper continu 

met het spel meebeweegt”, vindt Van Loo. “In dat soort wedstrijden kom 

je geregeld rondom de zestien te verdedigen en zul je zien dat de tegen-

stander het spel snel zal proberen te verplaatsen van de ene naar de 

andere kant. Hoe meer controle jij dan in de goal hebt, hoe makkelijker je 

met een enkel stapje naar links of rechts weer op tijd kunt zijn voor een 

nieuwe situatie. Wanneer je veel te ‘hoog’ gaat staan, moet je veel 

grotere afstanden overbruggen dan wanneer je ‘laag’ blijft staan. En 

bijkomend voordeel is dan dat je bij een schot op doel veel meer reactie-

tijd hebt en je de ruimte achter je dicht hebt gemaakt, waardoor de tegen-

stander de bal nooit over je heen kan spelen.” 

 

Van Loo werkt ook met technische principes. “Bij een schot moet je 

bijvoorbeeld je lichaamszwaartepunt boven je voeten of voor je voeten 

zien te krijgen. In het verleden zag je nog weleens dat een keeper bij het 

verdedigen van een schot zelf naar voren stapte. Dat wil ik absoluut niet 

hebben.” Daarbij hamert Van Loo erop dat zijn keepers hun niet-afzet-

been aan de grond houden - “want daarmee kun je snelheid genereren 

naar je afzetbeen” - en dat zijn hun handen in het zicht houden. “Dan heb 

je simpelweg meer tijd om de bal te kunnen vangen en heb je sneller 

controle wanneer de bal van richting verandert”. 

 

Hardloper 

Van Loo, die het belangrijk vindt dat zijn keepers minimaal 1,88 meter 

moeten zijn, is daarbij voorstander van keepers die lang blijven staan en 

niet om het minste of geringste hun doel uit komen. “Vooruit en zijwaarts 

bewegen, ga je altijd sneller doen dan achterwaarts bewegen. Je ziet 

een hardloper bijvoorbeeld ook nooit achteruit lopen. Op het moment dat 

je naar een bal toe gaat, móet je op tijd zijn. Want als je uiteindelijk de bal 

niet hebt en je moet terug, ben je uit positie.” 

 

Die punten stipt Van Loo iedere keer weer aan in de trainingen “en het 

mooie is dat de keepers ook elkaar daarop toetsen en er tijdens een 

analyse heel goed bewust van zijn wat ze goed en minder goed hebben 

gedaan”. Want zij weten inmiddels: “Hoe meer technische en tactische 

principes jij als keeper goed hebt gedaan, hoe hoger de kans is op een 

redding.” 

 

Maar ook aan het “onzichtbaar keepen” wordt veel aandacht besteed. 

Daarmee bedoelt Van Loo dat de doelverdediger de situatie dermate 

goed leest dat een redding overbodig is. Als zijn keeper er door zijn posi-

Keepers / Visie en werkwijze
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“De stelregel is: scannen, positie, 
waarnemen, beslissen.” 
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Zaalvoetbal

Verdedigen van een corner 
•  Zorg ervoor dat je centraal (60/40% aanvallend) opgesteld staat 
•  Blijf half open staan (driehoeksblik) 
•  Pas de hoogte van je positie aan wanneer de corner in- of uitdraaiend genomen wordt 
 
Wanneer de corner komt: 
•  Blijf waarnemen & beslissen vanuit je positie 
•  Bespeel de ruimte en val de bal aan waar dat kan

Verdedigen van een corner

tie bijvoorbeeld voor kiest dat de tegenstander een voorzet of schot 

uitstelt of zelfs achterwege laat, krijgt hij bij Van Loo ook de handen op 

elkaar. “Dat noem ik dus onzichtbaar keepen.” 

 

Er krijgt ook geen keeper het Heracles-embleem op zijn borst zonder het 

fiat van Van Loo. “Wij hebben dit seizoen ook weer twee nieuwe keepers 

gekregen (Robin Jalving en Alessandro Damen, BB.). Die heb ik van tevo-

ren al bekeken en getoetst volgens mijn plan om te zien hoe ze er tech-

nisch, tactisch en fysiek voor staan en welke stappen zij nog nodig 

hebben om een hoger rendement te kunnen halen. Bij de ene keeper 

moet je misschien zes stappen terug gaan om vervolgens ergens te 

moeten komen en de ander zit al wat verder in dat proces.” 

 

Duidelijkheid 

Zijn opgebouwde kennis wil Van Loo maar wat graag delen. Zo heeft hij al 

eens een presentatie gehouden voor beginnende keeperstrainers. “Je 

moet je keepers voorbereiden op situaties die in wedstrijden eventueel 

voor kunnen komen.” Hij drukt (pas gestarte) vakgenoten daarom ook op 

het hart: “Geef duidelijkheid aan jouw keepers in de trainingen. Wees 

duidelijk wat je traint en waarom je dat traint. Zeg ze precies wat je 

tactisch en technisch van ze verwacht en van daaruit maak je een plan. 

Vanuit dat plan kun je vervolgens trainen en uiteindelijk ook wedstrijden 

spelen én kun je achteraf analyseren wat goed of misschien minder goed 

is gegaan.” 

 

Het geluk zit ‘m voor Van Loo vervolgens in details. “Het mooiste is 

wanneer je rendement gaat halen uit het plan waarmee je aan het werk 

bent. Dan zit je tijdens de wedstrijden wel te genieten op de bank en kun 

je dat met een enkel oogcontact ook communiceren naar je keeper, alsof 

je zeggen wil: ‘Gaaf hè?!’”

“Het mooiste is wanneer je  
rendement gaat halen uit het plan 
waarmee je aan het werk bent”
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OEFENVORMEN 

Late voorzet 
Voordat de voorzet komt: 
• Blijf centraal en half open staan  
 
Wanneer de voorzet gegeven is 
•  Houd contact met de grond 
•  Zorg ervoor dat je lichaamszwaartepunt boven je voeten  

 of voor je voeten is 
•  Houd je handen in het zicht 
•  Houd de ruimte dicht 
•  Vergroot je reactietijd

Ruimte bespelen 
•  Blijf waarnemen & beslissen vanuit je positie 
 
Bij een schot: 
•  Houd de ruimte dicht 
•  Vergroot je reactietijd 
•  Houd contact met de grond 
•  Houd je handen in het zicht 
•  Zet je voeten breed neer 
•  Zorg ervoor dat je lichaamszwaartepunt boven je voeten of voor je 

voeten is 
 
Bij een voorzet: 
•  Maak een beslissing: go or no go 
•  Houd je afzetbeen naar voren bij het aanvallen van de bal

Schot binnen de zestien 
•  Zorg voor een positie binnen je doelvlak 
•  Blijf defensief staan 
•  Neem bij iedere nieuwe situatie een nieuwe positie aan en weet dat 

een snelle verplaatsing zorgt voor een eerdere controle 
•  let op je positie ten opzichte van de verdedigers 
•  Houd contact met de grond 
•  Houd je handen in het zicht 
•  Let op de afstand tussen je voeten 
 
Bij het schot: 
•  Zorg voor hoeken in je knieën 
•  Weet dat je snelheid maakt met je niet-afzetbeen 

Schot buiten de zestien 
•  Blijf defensief staan 
•  Neem bij iedere nieuwe situatie een nieuwe positie aan en weet dat 

een snelle verplaatsing zorgt voor een eerdere controle 
•  Houd de ruimte dicht 
•  Vergroot je reactietijd 
•  Zorg ervoor dat je lichaamszwaartepunt boven je voeten of voor je  

 voeten is 
• Houd contact met de grond / Houd je handen in het zicht 
•  Zet je voeten breed neer 
 
Bij het schot: 
•  Zorg voor hoeken in je knieën 
•  Weet dat je snelheid maakt met je niet-afzetbeen 

Late voorzet

Ruimte bespelen

Schot binnen de zestien

Schot buiten de zestien
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Zonedekking

Waarom kiest men tegenwoordig voor zonedekking? 

“Het spel in balbezit is erg dynamisch geworden in de afgelopen 

jaren. Je hebt in verdedigend opzicht te maken met overlappende 

backs, buitenspelers die aan de binnenkant van de back positie 

kiezen, diepgaande middenvelders of inschuivende centrale ver-

dedigers. Dat is niet te belopen met mandekking en het zou heel 

onrustig worden als iedereen een man gaat volgen. Daarnaast 

zullen de ruimtes op het veld ook te groot worden. Zonedekking, 

waarbij iedereen verantwoordelijk wordt voor een bepaalde ruim-

te in plaats van een man, is dan veel makkelijker. Daarbij houden 

spelers zo veel mogelijk hun plek aan in de formatie. Het gaat er 

om ruimtes zo lang mogelijk dicht te lopen. Pas lager op het veld 

is mandekking soms nodig.” 

 

Kies je voor een bepaalde formatie in zonedekking? 

“Nee, zonedekking hoeft niet gerelateerd te zijn aan maar één formatie. 

Uiteraard start je altijd in een formatie die bij jouw visie en/of ploeg past, 

maar het is belangrijker dat we vasthouden aan onze verdedigende 

voetbalprincipes dan dat we vasthouden aan de formatie. Eventueel is er 

in de wedstrijd wel een aanpassing te maken in de formatie als het wed-

strijdverloop of keuzes van de tegenstander daar om vragen. Maar lei-

dend is het toepassen van de afspraken over het verdedigen.” 

 

Kun je een aantal principes noemen en uitleggen? 

“Een principe is de bal door en naar de as voorkomen en het dwingen 

naar de zijkant. In de as liggen voor de tegenstander namelijk de meeste 

mogelijkheden voor een vervolg. Daar zijn de gevaarlijkste ruimtes 

waar je de tegenstander niet aan de bal wilt hebben. De kortste weg 

naar het doel wordt zo dichtgezet. Spelers die moeten daar een aantal 

zaken voor doen. 

• De afstanden in lengte en breedte klein maken.  

Deze moet een meter of twaalf tot vijftien zijn tussen spelers in de 

breedte en tussen de linies in de lengte van het veld. 

• Druk geven op de bal vanuit de richting van de as. 

• Passlijnen naar de as moeten dichtgecoacht worden.  

Een speler op het middenveld moet bijvoorbeeld door een verdediger 

voor zijn tegenstander gecoacht worden, zodat deze spits niet over 

de grond ingespeeld kan worden.’’ 

Mitchell Haijen

Mitchell Haijen is vijfentwintig jaar oud en assistent bij 

derde divisionist ADO’20. Al vanaf zijn veertiende jaar 

is hij actief als trainer. Hij verdiepte zich altijd graag in 

het verdedigende aspect en in het bijzonder in zone-

dekking. Wij vroegen hem naar zijn visie op dit moderne 

onderdeel van het voetbal. Daarnaast werd ook het 

trainbaar maken belicht. 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Leo Tillmans 

Niet de formatie maar  
de spelprincipes zijn  
leidend in zonedekking
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“Een tweede principe is het verdedigen rondom de bal met minimaal het 

gelijke aantal mensen als de tegenstander. Pas dan kun je goed druk zet-

ten en pressie geven. Sta je in een ondertal dan is de opdracht de tegen-

stander zo lang mogelijk op te houden en te vertragen totdat je wel in 

een gelijk spelersaantal staat. Wat moeten spelers daarvoor doen? 

• De spelers moeten zich niet laten lokken om in te stappen zodat we 

in een ruimte richting het doel in een gevaarlijker ondertal komen te 

staan. 

• Er moet in het hoogst mogelijke tempo gekanteld worden met elkaar. 

• De afstanden onderling moeten klein blijven.” 

 

“Een derde belangrijk aspect is: Durf zodanig positie te kiezen dat je op 

momenten ‘voor’ de tegenstander verdedigt. Daarmee bedoel ik dat 

passlijnen naar tegenstanders in je rug dichtgelopen moeten worden.  

Dit zullen in de praktijk veelal spitsen en middenvelders zijn. De mede-

spelers in de rug van de betreffende mensen moeten continu actief 

daarin coachen. Heel specifiek gezegd: Er moeten namen genoemd wor-

den van de betreffende spelers en er moet zo kort mogelijk geroepen 

worden wat te doen: ‘Henk, stap links’ bijvoorbeeld.” 

 

Is het mogelijk met zonedekking hoog druk te zetten? 

“Als je met pressing speelt, dan is het waarschijnlijk dat er vaker een 

1-op-1 ontstaat op het veld. Mandekking zou je kunnen zeggen. Maar 

ook dan kun je met de principes van zonedekking werken. Je staat dan 

wel hoger met je verdediging en je geeft daarachter meer ruimte weg. 

Het is belangrijk deze gevaarlijke zones achter de eigen defensie goed 

te verdedigen. Spelers moeten dan eerder situaties gaan herkennen 

dan wanneer je ver inzakt. Als de bal vanuit de tegenstander dreigt 

achter de verdediging neergelegd te worden, dan moeten spelers eer-

der anticiperen en snelheid en gecreëerde ruimtes van tegenstanders 

goed op weten te vangen.” 

 

Wanneer zet je hoog druk en wanneer zak je in? 

“Dat moeten de spelers in het veld zelf met elkaar aanvoelen en bekij-

ken. Het gaat er om dat je niet telkens in een ondertal komt. Als dat ge-

beurt, is het beter een stapje terug te doen. Het is dan ook tegelijk zoe-

ken naar de oorzaak. Daar kan ik vanaf de zijkant bij helpen, maar beter 

is het als dat in het veld gezien en gecorrigeerd wordt. Doet iedereen 

wel mee? Is iedereen in staat om onze spelprincipes goed te blijven uit-

voeren. Kantelen we met maximale snelheid? Houden we overal de af-

standen klein genoeg? Stappen we niet te vroeg uit terwijl onze organi-

satie niet op orde is?” 

 

Er zijn een aantal lastige issues in het zonedekken. Eén daarvan is het 

doordekken. Wanneer is dat toegestaan? Hoe wordt het aangepakt? 

“Doordekken kan vooral dichtbij het eigen doel een risico zijn, omdat je 

dan direct ruimte in de rug vrijgeeft. Kan een tegenstander die ruimte in-

gaan, moet mijn speler zich dus bijvoorbeeld afvragen voordat hij instapt. 

Tegelijkertijd moet je dichtbij het eigen doel, in de laatste 20 tot 30 meter 

van het veld, de tegenstander ook geen ruimte geven om voorwaarts te 

draaien. Als we in de aantallen goed staan, dus in een plus één, dan is 

doordekken te doen. Het is wel belangrijk dat medespelers reageren op 

de drukgevende speler en achter hem b.v. knijpen of tegenstanders op-

vangen die de ruimte in zijn rug pakken.” 

 

Voorbeeld 1 

“Aan de hand van een paar voorbeelden kan ik ook wat specifieke si-

tuaties uitleggen. In figuur 1 is een situatie zichtbaar waarbij de bal 

aan onze rechterzijkant is. De back stapt uit op de buitenspeler van de 

tegenstander. Een middenvelder van de tegenstander valt de ruimte in 

de rug van onze back aan. Hoe los je dat op? Het is een situatie die 

2021-heden : Assistent trainer-/coach ADO’20 1, 3e divisie 

2019-2021   : Hoofdtrainer-/coach ASC De Volewijckers,  

4e klasse 

2018-2019  : Assistent trainer-/coach ASV de DIJK 1,  

3e divisie 

2017-2018   : Hoofdtrainer-/coach jeugdopleiding  

ASV de DIJK O15/O17 (3e divisie) 

2016-2017   : Assistent trainer-/coach (stage UEFA B)  

JOS Watergraafsmeer 1, Hoofdklasse 

2015-2017 : Assistent trainer-/coach SV Graftdijk 1, 4e klasse

CV MITCHELL HAIJEN

Zonedekking
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Zone-verdediging of Omschakelen

veel voorkomt. Vaak zie je dat een centrale verdediger uitstapt waar-

door je nog maar twee verdedigers overhoudt in de as. We willen niet 

dat onze centrale verdedigers zich laten weglokken. Je zou dan wel 

een middenvelder de positie van de centrale verdediger kunnen laten 

overnemen, maar in principe wil je de beste verdedigers in je eigen 

zestienmeter houden. Liever dus geen verdedigende middenvelder. We 

willen ook graag twee tegen één houden voor het doel. Daarom moet 

onze middenvelder (hier rood 6) de ruimte dichtlopen. Beter nog dat hij 

al zo gaat staan dat de tien van de tegenstander de zin ontnomen 

wordt om die ruimte aan te vallen. De rest van het team moet aan de 

rechterkant van de blauwe lijn komen. Dus kantelen naar rechts en te-

gelijkertijd open staan zodat bal en eventuele tegenstander in de rug 

ook in de gaten gehouden kan worden.” 

 

Voorbeeld 2 

“De linksback van de tegenstander heeft de bal (zie figuur 2). De nummer 

tien dreigt vrij te komen tussen de linies en de negen maakt een loopac-

tie in de diepte tegelijkertijd. Wat moeten onze spelers (in het rood) in dit 

geval doen? Verwacht wordt dat onze nummer zeven de passlijn naar 

tien dichtzet. De passlijn naar de as is belangrijker dan die naar de bui-

tenspeler (geel elf). Staat hij goed, pas dan kan hij druk gaan zetten op 

de bal. Hij moet eerst naar links gecoacht worden door onze twee of 

drie. Ook nummer zes kan verder naar binnen gaan staan om in de rich-

ting van tien de passing te bemoeilijken. Als de negen van geel een diep-

teloopactie maakt, dan moeten onze drie en vier vooral eerst kijken of vijf 

(van de tegenstander) met de bal, kijkgedrag heeft richting de diepte en 

de bal goed heeft liggen om die passing te geven. Als dat niet zo is, dan 

moet onze achterste linie vooral niet achteruit lopen omdat dan de ruim-

tes groter worden. Is er wel dreiging, dan moeten de centrale verdedi-

gers de snelheid gezamenlijk op lijn achteruit bewegend opvangen.” 

 

Hoe werkt het overbrengen van zonedekking naar een team? 

“Zoals met elke speelwijze is het belangrijk om draagvlak te creëren 

bij de spelers. In dit geval voor de uitvoering van de zoneverdediging. 

Dat kan gedaan worden door specifieke, realistische en wedstrijd-

echte oefenvormen aan te bieden. Uiteraard is het ook belangrijk om 

alles uit te leggen. Dat kan met een magneetbord. Ook het laten zien 

van voorbeelden uit het topvoetbal helpt daarbij om spelers te overtui-

gen van de meerwaarde. En uiteindelijk kun je eigen wedstrijden pak-

ken om daar beelden uit te halen van succesvolle zonedekking of situ-

aties waar het misging. 

 

Het is ook duidelijk geworden dat veel teams en individuen verdedigen 

zien als het afpakken van de bal. Ze zijn vaak te ongeduldig. En dus be-

gint het met het aanleren dat verdedigen niet betekent ‘bal veroveren’. 

Defensie betekent in het voetbal het voorkomen van kansen of het voor-

komen dat een tegenstander in de buurt van de zestien met het gezicht 

naar het doel de bal vrij heeft. Het is prima als een tegenstander de bal 

achteruit speelt of breed. Dan heb je je doel vaak al bereikt. De bal ver-

overen is een prachtige bonus, maar meer ook niet. Het is geen doel. Het 

is ook het leren herkennen van situaties waarin de mogelijkheden het 

grootste zijn om een bal wel te veroveren. Ook als trainer moet je gedul-

dig zijn en stap voor stap de spelprincipes aanbrengen en blijven herha-

len. Een structuur helpt daarbij. Ik praat over drie fases (zie figuur 3). 

Deze zijn gelijk aan gebieden op het veld. Per fase zijn er principes  

gedefinieerd die de bedoeling voor de spelers aangeven.” 

Figuur 1 Figuur 2

FASE 1 VERDEDIGEN 

Rondom 16 meter tegenstander 

• Het voorkomen van dieptespel (door de as) 

• Knijpen-kantelen richting balkant 

• Passlijnen ‘in je rug’ dichtlopen 

• Onzorgvuldige opbouw TP of bal naar  

vleugelverdediger (laag) is actieve pressie 

 

FASE 2, VERDEDIGEN 

Rondom middellijn 

• Dekking in de buurt van de bal het kortst 

• Het bewaken van onderlinge afstanden 

• Verdedigen richting bal in de lengte en 

breedte 

• Voorwaartse actieve pressie 

• Passlijnen ‘in je rug’ dichtlopen 

FASE 3, VERDEDIGEN 

Rondom eigen 16meter 

• Doelpunten voorkomen 

• Zorgen voor een overtal rondom de bal 

• Knijpen-kantelen richting balkant 

• Actieve pressie richting/tegen de bal 

• Passlijnen door de as dichtlopen/  

voorkomen
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Organisatie: 
• Afmetingen veld 40x30meter met op korte zijde aan beiden kanten twee 
minigoaltjes 
• Drie middenvelders moeten twee spitsen bereiken. Drie tegenstanders 
moeten dit voorkomen. 
• Spelers moeten verplicht in hun zone / vak blijven. 
• Als de bal in het eindvak komt, moeten beide spelers de bal raken voordat 
gescoord mag worden. 
• Als de bal het eindvak ingespeeld wordt, mag nog één middenvelder 
daarin komen. 
• Trainer speelt beide kanten om beurten in. Bal onder kniehoogte houden. 

Coaching: 
• In hoog tempo knijpen en kantelen. 
• Rugdekking geven door gestaffeld te staan. 
• Ballen door de as zeker voorkomen. 
• Bewaak onderlinge afstanden. 
• Stuur elkaar met de juiste communicatie. 
• De man aan de contrakant van de bal praat. 

 

Oefenvorm 1: Verdedigen met ondertal 5 tegen 3 met minigoals

6

9
11

8

10

8

6

10

9
11

Oefenvorm 2: Verdedigen in 7 tegen 7 + 4 met minigoals
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N
N
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3

5

3

2

108

4

6

5

42

8

N
N

Organisatie: 
• Afmetingen 70x50meter 
• Partijspel met alle normale regels. 
• In de as is een vak gemarkeerd. Voorwaartse passing in of door dat vak 
moet voorkomen worden. 
• Buitenspelregel normaal toepassen zoals op een normaal veld. 

 
Coaching: 

• In hoog tempo knijpen en kantelen. 
• Rugdekking geven door gestaffeld te staan. 
• Ballen door de as zeker voorkomen. 
• Bewaak onderlinge afstanden zowel in lengte als in breedte. 
• Stuur elkaar met de juiste communicatie. 
• Overtal rondom de bal creëren. 
• De man aan de contrakant van de bal praat.

Oefenvorm 3: Verdedigen in 9 tegen 9 + 2 keepers op grote doelen
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OEFENVORMEN Mitchell Haijen

Organisatie: 
• Afmetingen 50x50meter 
• 7 spelers moeten neutrale spelers in het eindvak bereiken. 
• Als de bal door het middenvak gaat en de aanval levert een doelpunt op, dan  

geeft dat twee punten. Buiten het vak om, levert het een punt op. 
• Spelers moeten verplicht in hun zone / vak blijven. 
• Buitenspelregel normaal toepassen zoals op een normaal veld, voor het middenvak. 
• Als de bal in het eindvak komt, moeten beide spelers de bal raken voordat 

gescoord mag worden. 
• Als de bal het eindvak ingespeeld wordt, mag nog één middenvelder daarin 

komen. 
• Trainer speelt beide kanten om beurten in. Bal onder kniehoogte houden. 

Coaching: 
• In hoog tempo knijpen en kantelen. 
• Rugdekking geven door gestaffeld te staan. 
• Ballen door de as zeker voorkomen. 
• Bewaak onderlinge afstanden. 
• Stuur elkaar met de juiste communicatie. 
• De man aan de contrakant van de bal praat.
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Op 18 september 2021 vond de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering van de VVON 

plaats bij Woudschoten Hotel & Conferentie-

centrum te Zeist. Normaliter wordt deze 

vergadering gehouden in de maand april of 

mei, maar vanwege de coronabeperkingen 

is deze ALV naar achteren geschoven. Hier-

door was het mogelijk een fysieke vergade-

ring te organiseren zonder al te veel 

beperkingen. Behalve het bestuur, waren 

alle 6 VVON-districten vertegenwoordigd 

door districtscoördinatoren en/of districts-

vertegenwoordigers. Ook mochten we 

welkom heten onze leden van verdienste 

Jacques Biessels, Cees Jansen en Jan 

Vrind en onze ambassadeur Jeroen Rijsdijk. 

En daarnaast waren aanwezig onze erele-

den Joop Philippo en Wim Hoeben.  

 

Voorzitter Arnold Westen gaf in zijn opening 

aan verheugd te zijn met de opkomst. In zijn 

openingswoord gaf hij verder aan dat ook in 

2020, ondanks de pandemie, het ledenaantal 

is gegroeid met ruim 100 nieuwe leden zodat 

we gestaag doorgroeien naar een ledenaan-

tal van 5.000. De relatie met de KNVB werd 

door de voorzitter als uiterst moeizaam 

bestempeld. Er worden bijvoorbeeld licentie 

eisen ingevoerd voor jeugdtrainers in het 

amateurvoetbal zonder fatsoenlijk overleg 

met de VVON. Daarnaast worden trainers 

gebruikt als ‘melkkoe’ door hen voor het 

volgen van een KNVB Webinar Euro 22,50 

(na kritiek VVON later verlaagd naar 17,50) 

te laten betalen. Bij de VVON kon men een 

Webinar volgen voor Euro 5,00. Noot van de 

redactie: ‘inmiddels heeft een gesprek met 

de KNVB-directie plaatsgevonden. Over de 

uitkomsten van dit overleg zal het bestuur u 

op korte termijn nader informeren’. 

 

Genomen besluiten 

In deze ALV werd besloten dat de contribu-

tie niet zal worden aangepast. Ook werden 

de jaarverslagen van de secretaris (Jan de 

Gier) en de penningmeester (Wim Adolfsen) 

met applaus begroet, en werd decharge 

verleend aan de penningmeester en het 

bestuur voor het gevoerde beleid. Vanwege 

o.a. de Wet Bestuur en Toezicht Rechtsper-

sonen (WBTR) die op 1 juli 2021 in werking 

getreden, zal er binnenkort een aanpassing 

van de Statuten worden doorgevoerd. De 

door het bestuur voorgestelde wijzigingen 

werden door de vergadering geaccordeerd. 

Voorzitter Arnold Westen was op deze ALV 

aftredend en herkiesbaar. Hij werd door de 

aanwezigen unaniem herkozen voor een 

periode van 3 jaar. Arnold bedankte de 

vergadering voor het vertrouwen en gaf aan 

nog graag door te gaan als voorzitter. 

 

Wim van Dongen gaat 

Tijdens deze ALV werd afscheid genomen 

van Wim van Dongen. Wim is vanaf 1990 lid 

van de VVON en sinds 2008 districtsverte-

genwoordiger van Zuid 2. In deze ruim 13 

jaar heeft Wim veel gedaan voor de VVON 

en de leden van zijn district. Hij was betrok-

ken bij het bezoeken van KNVB-trainersop-

leidingen, was actief bij het organiseren van 

bijscholingen en hielp trainers wanneer zij 

vragen hadden of een probleem met hun 

vereniging. Voor zijn verdiensten werd hij 

door de vergadering benoemd tot lid van 

verdienste.

Van de bestuurstafel

Algemene Ledenvergadering VVON
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‘Arnold Westen (links) overhandigt bloemen + beeldje aan Wim van Dongen’.
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Nadat duidelijk was geworden dat Wim van Dongen zou gaan 

stoppen is snel geschakeld. Jurgen de Haan werd benaderd en hij 

gaf aan graag bereid te zijn een rol te gaan vervullen binnen de 

VVON, en dan specifiek in het district Zuid 2.  

 

Wie is Jurgen de Haan vroegen we hem 

‘Mijn naam is Jurgen de Haan, 48 jaar oud, woonachtig in Kaulille 

(België) met mijn lieftallige echtgenoot en 2 geweldige dochters. In 

mijn dagelijks leven ben ik docent aan het CIOS In Sittard waar ik 

vooral de KNVB-voetbalopleidingen doceer, pupillen trainer, UEFA 

C, UEFA B en daarbij ben ik de oprichter en coach van de dit jaar 

gestarte voetbalopleiding’. 

 

‘Naast mijn drukke werkzaamheden op het CIOS ben ik werkzaam 

als trainer-coach van Sc Susteren, een gezellige 1e klasse dorpsclub in het zuiden van het land’. 

 

Waarom heb ik mij beschikbaar heb gesteld als districtsvertegenwoordiger in het district Zuid 2? 

Vooral om de trainer-coaches in dit district van dienst te zijn op allerlei gebieden en om samen met o.a. ambassadeur Jan Lauers, en uiteraard 

met alle andere betrokkenen in het district, de bijscholingen vorm te geven’. 

 

Het bestuur wenst Jurgen de Haan heel veel plezier in zijn rol binnen de VVON. 

Licentiepunten behaald bij door de VVON georganiseerde bijscholin-

gen/Webinars worden automatisch bijgeschreven op het “Overzicht 

Licentiepunten” van het VVON-account van de VVON-leden. Certifica-

ten behoren daarmee tot het verleden.  

 

Onlangs heeft de KNVB besloten ook licentiepunten te gaan registre-

ren. Het betreft hier licentiepunten die elders – dus niet bij de VVON – 

zijn behaald. Deze elders behaalde licentiepunten kun je als lid van de 

VVON echter eenvoudig uploaden/toevoegen op het “Overzicht Licen-

tiepunten” van je VVON-account “MIJN VVON” via de knop “Externe 

bijscholing toevoegen”. Dit kun je doen door een print 

screen/screenshot van je KNVB-account “Mijn Trainerslicentie” te 

maken. Mocht je van andere bijscholingspartners nog certificaten 

ontvangen, dan kun je die op dezelfde manier uploaden. De VVON 

controleert de geüploade bijscholing en voegt, na goedkeuring, de 

licentiepunten toe aan het “Overzicht Licentiepunten” van het VVON-

account van het lid zodat je een mooi overzicht hebt van al jouw 

behaalde licentiepunten. Dit overzicht kun je meesturen met de 

aanvraag voor het verlengen van de licentie. Kijk op de VVON-website 

voor meer informatie en uitleg.

Jurgen de Haan komt

Registratie Licentiepunten 
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De VVON is de komende maanden van plan een 3-tal grote voet-

balsymposia te organiseren. De bedoeling is een symposium voor 

de districten Noord/Oost, West1/West2 en voor de districten Zuid 

1/Zuid 2.  De datum van het voetbalsymposium voor de districten 

Noord/Oost staat inmiddels vast, en is op woensdag 17 november 

2021. Het betreft een dagvullend programma en als sprekers zullen 

o.a. optreden: Ron Jans (trainer-coach FC Twente), Jarno Voorint-

holt (fysieke trainer FC Groningen), en Nico W. van Yperen (sport-

psycholoog aan de RUG te Groningen). Houd de VVON-website, de 

nieuwsbrieven en de social media kanalen goed in de gaten.

Bijscholingen
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Hoofdtrainer
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De Haan is best trots op zijn account. De teller 

staat op bijna 1200 volgers, maar dat aantal is 

zienderogen in zicht. De inwoner van Eelde 

gaat twee jaar terug in de tijd. “Ik miste een 

soort mediatheek met allerlei trainingsvor-

men. En volgens mij hebben meerdere trai-

ners dat idee. Daarom nam ik zelf maar het 

initiatief om die mediatheek te zijn. Voor mij-

zelf. Ik kan verschillende oefeningen weer te-

rugvinden op het account. Dit geldt natuurlijk 

ook voor andere trainers.” 

Bundesliga 

“Het leuke eraan is dat je door het delen van 

deze vormen een interactie krijgt tussen ver-

schillende trainers die elk een eigen visie 

hebben. Ik krijg regelmatig vragen en/of reac-

ties op mijn account. Dan hebben trainers de 

oefenvorm gezien en er voor hun niveau een 

eigen draai aan gegeven.” Het account – 

goed voor meer dan 125 tweets – bestaat uit 

verschillende series. “Het is een combinatie 

van eigen oefeningen of van bestaande oefe-

ningen, die ik online vind. Het is in Duitsland 

heel normaal dat ze trainingen openbaar op 

Youtube zetten. Op die manier integreer ik 

oefeningen van verschillende Bundesliga-

clubs op mijn account.” Eerder had De Haan 

een reeks met clubs uit de Eredivisie. En ook 

de voorbereiding van het Nederlands Elftal op 

weg naar het afgelopen Europees Kampioen-

schap is terug te vinden op zijn account. De 

Haan mocht afgelopen seizoen een kijkje in de 

keuken nemen bij Oranje Nassau, waar hoofd-

28  |  De TrainerCoach

Sven de Haan (31) vindt zijn weg in het trainerschap. De Noorderling was assistent-trainer bij eerste-

klasser Oranje Nassau, is dit seizoen hoofdtrainer bij Helpman zaterdag en hoopt in de toekomst de stap 

naar een BVO te maken. Daarnaast beheert De Haan - misschien wel als pionier - een Twitteraccount 

waar hij diverse trainingsvormen deelt. 

Tekst: Marc Doornekamp | Beeld: René Kuipers

De Haan gaat met een goed gevulde rugzak  
aan de slag bij Helpman

“Ik wilde graag op een  
hoger niveau meekijken”
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Hoofdtrainer
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trainer Erwin Heerlijn aan het roer staat. Ook 

van die trainingen staan beelden online. “Die 

oefeningen zijn veelal zelf bedacht. Ik ben blij 

dat ik die vrijheid kreeg van Erwin. Het zelf be-

denken van een oefening vereist een aantal 

punten.” De vestigingsmanager bij Pro Indus-

try Groningen denkt in eerste instantie aan de 

doelstelling van de oefening: wat wil ik berei-

ken? “En wat wil ik verbeteren aan mijn spel? 

Gaat het hierbij om aanvallen of verdedigen? 

Het doel van een oefening moet duidelijk zijn.” 

 

Daarnaast moet duidelijk zijn hoeveel spelers 

aanwezig zijn en hoe je daarop een oefening 

aanpast. Welke richting of kant gaat het spel 

op? Draait een oefening ook bijvoorbeeld om 

het scoren? Ook vindt De Haan het belangrijk 

dat er een competitief element in een oefe-

ning zit. “Het gaat om het moeten winnen van 

een opdracht.” Daarbij kan het dus ook om 

het aantal doelpunten of aantal passes. Dat is 

puur afhankelijk van de vorm van de oefening. 

Tenslotte moet de trainingsvorm leiden tot uit-

dagen en nadenken. Het moet niet op de auto-

matische piloot gaan. 

 

Oefenstof voor trainers 

Een mooi voorbeeld van uitdagen en naden-

ken is zijn zelfgemaakte oefening over kijkge-

drag. De Haan tweette deze oefening op 13 

december 2020. Op het moment dat zijn naam 

door de trainer/medespeler wordt geroepen 

kijkt hij over zijn schouder naar welke kleur de 

medespeler omhoog houdt en werkt hij af.” 

 

In bovenstaande oefening gaat het in de kern 

om kijkgedrag. De hoofdrolspeler maakt met 

zijn ploeggenoten een pass- en trapoefening. 

De bal mag alleen naar een speler die op dat 

moment geen bal heeft. Daarna geeft de trai-

ner dus een seintje, waarbij de hoofdrolspeler 

in het moment komt dat hij goed moet kijken 

welke kleur hij krijgt. Daarop moet hij in een 

split second reageren. Kijken is één; het juiste 

doel kiezen is twee. Daar zit de moeilijkheid 

van deze oefening in. Dit zoekt De Haan bij het 

maken van zijn oefeningen. De Haan weet dat 

elk niveau – Bundesliga, eerste klasse of vijf-

de klasse – iets anders vraagt van een op-

dracht. Volgens hem zijn balbehandeling, 

ruimtes en maximaal aanrakingen belangrijke 

verschillen in niveau.  

 

Hoofdtrainer 

De Haan is dit seizoen terug als hoofdtrainer. 

Nadat hij eerder vierde-/vijfdeklasser Lycur-

gus onder zijn hoede had, is hij nu de eindver-

antwoordelijke bij derdeklasser Helpman uit 

Haren. “Vorig seizoen was ik nog assistent bij 

Oranje Nassau. Het duurde slechts één jaar, 

maar dat was ook het plan. Ik wilde kijken hoe 

het op een hoger niveau was. En hoe een an-

dere trainer het doet.” De Haan gaat – on-

danks één jaar met ook maar weinig wedstrij-

den – met een goed gevulde rugzak aan de 

slag bij Helpman. “Bij Oranje Nassau leerde ik 

veel over de creativiteit van de oefenvormen. 

Dat deze moeten leiden tot leren en uitdaging, 

maar dat het ook draait om het creëren van 

plezier binnen een groep. Daarnaast leerde ik 

veel over omgangsvormen binnen een team.” 

 

Die rugzak neemt De Haan dus mee naar 

Helpman, een mix van jong en oud. Een team 

waar de ook pas 31-jarige hoofdtrainer zich 

goed bij voelt. De Haan had waarschijnlijk 

graag nog in dit team meegespeeld ware het 

niet dat een knieblessure roet in het eten 

gooide. Opgegroeid bij vv Haren, doorge-

stroomd bij Be Quick 1887 waarna zijn ambi-

ties stokten bij ACV. In een wedstrijd schoot 

zijn knie uit de kom. Na zijn revalidatie ging 

het direct weer mis. Weer uit de kom.  

Hij probeerde het nog bij de senioren van zijn 

oude clubje Haren, maar de Groninger kwam 

nooit meer terug op zijn vertrouwde niveau.  
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“KIJKEN IS ÉÉN;  
HET JUISTE DOEL KIEZEN IS TWEE.”
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Visie 

De trainer loopt inmiddels wel een tijdje mee 

in de voetballerij. Hij voetbalde zelf, volgde de 

opleiding van UEFA B en C, onderhoudt con-

tacten met andere trainers – op de voetbal-

velden én via zijn twitteraccount – en hij ziet 

veel wedstrijden. “Daar haal ik allemaal stuk-

jes uit, die uiteindelijk leiden tot mijn visie. Ik 

ben geen groot fan van een trainer, maar als 

ik een trainer moet noemen waar ik mij bij 

aansluit is het Peter Bosz. In mijn ogen is hij 

tactisch sterk. Hij houdt ook van dominant en 

aanvallend voetbal. Mijn visie blijft hetzelfde, 

maar ik kan zeker wel mijn speelstijl aanpas-

sen.” De Haan heeft daarnaast zijn spelprin-

cipes duidelijk voor ogen. Als uitgangspunt 

wil hij zijn spelers in hun kracht laten spelen. 

Hun kwaliteiten benutten. Voor hem is een 

formatie niet leidend. “De spelprincipes be-

palen het spel.” Alles draait bij hem om de 

winst. Het is zeker een mooie bijkomstigheid 

als dit gepaard gaat met mooi voetbal. 

 

Inspelen én doorbewegen, schuine ballen in  

de as spelen en het maken van loopacties in 

de diepte zijn in aanvallend opzicht zijn kern-

punten. In verdedigend opzicht: beweeg sa-

men om de ruimte te verdedigen, onderlinge 

afstanden bewaken en geen druk op de bal = 

afstand nemen. Ook bij omschakeling – naar 

zowel verdediging als aanval – heeft De Haan 

verlangens: “van aanval naar verdediging: 

druk op de speler met de bal en zo snel mo-

gelijk als team weer onder de bal door middel 

van sprint. In het offensief draait het om de 

loopacties in de diepte van zijn buitenspelers 

en de bal verplaatsen vanuit de drukte.” 

De Haan denkt dat hij vanwege zijn visie over 

voetbal, zijn leuke ideeën en zijn enthousias-

me de uitverkorene was om hoofdtrainer bij 

Helpman te worden. ,,Ik vind mijzelf wel een 

voetbaldier.” Hij wil dan ook graag zijn kennis 

blijven delen met anderen. Hij wil zijn droom 

– van voetbal werk maken – levend houden. 

Door zijn account met oefenstof lopen er al 

lijntjes met FC Groningen en het willen halen 

van zijn UEFA A-diploma ziet hij als een mooie 

investering waardoor er misschien deuren 

voor hem opengaan. Ik wil kijken waar mijn 

plafond ligt. Het trainen van een BVO-jeugd-

team lijkt hem zeker interessant. Ik zie mijzelf 

wel als een trainer van een Jong- of Onder 

19-team. Spelers in deze leeftijd zijn heel gre-

tig.” Hij houdt de lijntjes met FC Groningen 

waarschijnlijk wel warm, waardoor hij mis-

schien  in de toekomst op zijn fiets vanuit Eel-

de naar FC Groningen kan.  

Hoofdtrainer

“UIT DE 
WEDSTRIJDEN  

DIE IK ZIE HAAL IK 
ALLEMAAL STUKJES 

DIE UITEINDELIJK 
LEIDEN TOT MIJN 

VISIE.”
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Organisatie: 
• Grootte vak 50x40meter 
• In het vak een positiespel acht tegen acht, met drie neutrale spelers en 

twee neutrale keepers 
•  Minimaal zes keer over te spelen en dan mogen ze scoren op één  

van de vier doeltjes 
•  Als de trainer een fluitsignaal geeft gaat het spel direct over op de twee 

grote doelen 
• Het spel gaat weer naar de kleine doeltjes op het moment dat er is 

gescoord of als het bal buiten het vak is gekomen (uitbal) 
Coaching: 

• Bij deze oefening moeten de spelers bij balbezit constant de veldbezetting 
zo hebben zodat ze aanspeelbaar zijn 

•  Bij balverlies moeten er direct druk op de bal gegeven worden 
•  Maak de oefening moeilijker door naar maximaal 2x raken te gaan 

Oefenvorm 1: Positiespel groot (8v8 +5 waarvan 3 neutrale spelers en 2 keepers)

Organisatie: 
• In de middencirkel is een positiespel van zeven tegen vijf 
• Het vijftal moet proberen de bal te onderschepen en vanuit daar te 

openen op één van de drie aanvallers 
• Als ze dit lukt dan volgt er een drie tegen twee situatie 
• Vanuit de cirkel sluiten 2 verdedigers bij van het zevental en 1 aanvaller 

van het vijftal. 
• De aanvallers proberen te scoren bij de keeper, de verdedigers kunnen  

bij een balverovering de bal in één van de twee kleine doeltjes spelen 
•  Is de bal uit of is er een doelpunt gescoord, dan hervat het positiespel 

weer in de middencirkel door een inspeelpass van de trainer 
Coaching: 

• Aanvallers Bewaak de onderlinge afstanden in de middencirkel 
• Zorg dat je de aanvaller strak inspeelt zodat er snelheid in het spel zit 
• De aanvallers zorgen voor diepteloopacties om de verdedigers te dwingen 

tot het maken van keuzes m.b.t. wie ze verdedigen 
  • Verdedigen Houdt met het tweetal het drietal op zodat je medeverdedigers 

de tijd hebben om aan te sluiten. 
• Wanneer de bal onderweg is vanuit het positiespel naar het andere vak 

probeer je als verdediger sprintend aan te sluiten 

Oefenvorm 2: Omschakelvorm van 7vs5 naar 4vs4

T

Organisatie: 
• Partijspel negen tegen negen met twee keepers 
• Het partijspel vindt plaats in een vak van 45x40 meter met normale buitenspelregel 
• Als je scoort dan krijg je een bonusbal (balbezit) 
• De balbezittende partij probeert de bal achter de verdediging te spelen,  

als dit lukt dan spelen ze in dit vak maximaal drie tegen drie 
• Dieptepass mag alleen over de grond 

 
Coaching: 

• Speel van kant naar kant, vanuit daar schuine ballen in de as spelen 
• Probeer als aanvaller niet er al te staan, kies het juiste moment om op 

volle snelheid diep te gaan 
• Probeer als verdediger zo te staan dat je direct mee kunt sprinten 
• Bewaak de onderlinge afstanden als verdedigers

Oefenvorm 3: Partijspel 9v9 

OEFENVORMEN Sven de Haan
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Communicatie tussen bestuur en trainer 

Het bestuur van X meende dat deze combinatie 

van spelers een garantie zou kunnen zijn voor 

de continuïteit van het eerste elftal. A had ech-

ter al meerdere keren kenbaar gemaakt dat het 

grote verschil tussen de trainings- en wedstrijd-

mentaliteit van de kern van de eerste elftal se-

lectie enerzijds en die van de jeugdspelers an-

derzijds, problemen zou kunnen veroorzaken. 

Naar zijn mening was de door hem in zijn eerste 

jaar voorgestelde verenigingsbrede werkwijze 

van trainen en spelen bij het ‘oudste’ jeugdelftal 

onvoldoende uit de verf gekomen. 

De jeugdspelers zagen de noodzaak van de 

meer gedisciplineerde mentaliteit van de eerste 

elftalselectie niet zitten. Het kostte A. in zijn 

tweede jaar bij X steeds meer moeite om de in-

gestroomde jeugdspelers te motiveren. Boven-

dien hadden de gevolgen van de Corona maat-

regelen een negatieve invloed op een en ander 

gehad. 

 

Het ontstaan van een conflict 

In de gesprekken met het bestuur was A  

gebleken dat het bestuur achter de ingestroom-

de jeugd spelers was gaan staan.  

Het bestuur van X was van mening dat de ont-

stane situatie grotendeels te wijten was aan 

de rechtlijnige aanpak van A. Dat vond A nogal 

merkwaardig, met name omdat hij door het be-

stuur van X was gevraagd om een meer pres-

tatieve aanpak bij X te introduceren. 

 

Het bestuur van X had nauwelijks moeite 

gedaan om de gesprekken met A ‘binnens-

kamers’ te houden. De zaak ontspoorde 

nadat A op non-actief was gesteld en uitla-

tingen op social media de gesprekken tus-

sen het bestuur en A behoorlijk hadden 

Na ontslag midden in een seizoen:  
In de voetbalwereld is uw  
nieuwe baan snel bekend

Een trainer-coach, de heer A, had in het tweede jaar van zijn aanwezigheid bij vereniging X met enkele 

spelers onmin gekregen. Deze spelers waren afkomstig uit een jeugdelftal van X en ingestroomd in het 

eerste team. De selectie was na het eerste jaar van A wel wat uitgedund. 
 

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

JURIDISCH
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beïnvloed. Een breuk tussen A en X was 

onontkoombaar. 

 

Uit elkaar maar ook snel een nieuwe job 

Partijen hebben uiteindelijk overeenstem-

ming bereikt over de voorwaarden waaron-

der zij afscheid van elkaar zouden nemen.  

A zou het restant van de voor het lopende 

seizoen overeengekomen vergoeding ont-

vangen. Met inachtneming van de opzegter-

mijn zouden partijen uiteen gaan. 

 

Ook zou er een publicatie op de website van 

de vereniging worden geplaatst waarin het 

afscheid zou worden vermeld. 

 

Twee weken nadat partijen hun wederzijdse 

instemming met de regeling schriftelijk had-

den bevestigd, nam vereniging (Y) contact 

met hem op met de vraag of hij gedurende 

de rest van het seizoen als trainer-coach 

van de eerste elftalselectie van Y wilde 

‘waarnemen’. Dit, omdat de bij Y werkzame 

trainer-coach wegens privé omstandighe-

den zijn taken tijdelijk had neergelegd.  

 

Na een kennismakingsgesprek met het be-

stuur van Y had A met Y overeenstemming 

bereikt over de waarneming. Het nieuws 

daarover verspreidde zich snel. De lokale me-

dia wisten al dag na de bereikte overeen-

stemming daarvan melding te maken. Hoewel 

vereniging Y zich op ruime afstand van X be-

vond, was ook het bestuur van X vrij snel be-

kend met de nieuwe werkzaamheden van A. 

  

Het uitblijven van de betaling 

Op de datum waarop A de restantbetaling 

van X zou ontvangen, bleef betaling achter-

wege. A nam daarom contact op met de 

penningmeester van het bestuur van X.  

Deze vertelde A dat het bedrag niet zou  

worden betaald omdat hij inmiddels een 

nieuwe voetbalwerkgever zou hebben ge-

vonden. Hij zou dus geen “loonschade” lij-

den, aldus de penningmeester van het be-

stuur van X. Ook meende X dat A had moe-

ten melden dat hij bij Y aan de slag zou 

gaan. X ging daarbij voorbij aan het feit dat 

A met zijn werkzaamheden bij Y begon nadat 

hij met X een beëindigingsovereenkomst 

had gesloten. Ook was tijdens de gesprek-

ken over de beëindigingsovereenkomst nog 

geen contact geweest van Y met A. 

 

De jurist denkt mee met de trainer 

Bij het lezen van de overeenkomst die A  

met X had gesloten viel mij op dat er ook 

geen voorbehouden waren gemaakt ten aan-

zien van het betalen van de restantvergoe-

ding. Echter, zelfs indien wel voorbehouden 

zouden zijn gemaakt, had de betaling van de 

restantvergoeding uiteraard nimmer afhan-

kelijk kunnen worden gesteld van een ‘in de 

toekomst’ door A te ontvangen vergoeding 

voor werkzaamheden bij een andere voetbal-

werkgever. Immers, daarmee zou A worden 

verhinderd om, zelfs nadat de met X oor-

spronkelijk overeengekomen periode zou zijn 

verstreken, elders betaalde werkzaamheden 

als trainer-coach te kunnen verrichten.  

 

Vanzelfsprekend heeft A aan het bestuur 

van X laten weten dat hij zich niet kon vin-

den in de mening van X. Er dreigde zelfs een 

juridisch conflict. Ik heb het bestuur van X 

gemeld dat zij met A een overeenkomst had 

gesloten. De daarin opgenomen verplichtin-

gen diende X eenvoudigweg na te komen. 

Met tegenzin en met vertraging heeft X als-

nog aan die verplichtingen voldaan. 

 

Lessen te leren 

Het voorgaande leert dat de amateur voet-

balwereld klein is, in die zin dat men elkaar 

kent. Ook het gemak waarmee een ander in 

vertrouwen wordt genomen biedt niet al-

leen de meeste garantie op snelle versprei-

ding van informatie maar ook op vervor-

ming daarvan. Het voorgaande leert ook 

dat een trainer-coach zich rekenschap 

moet geven van hetgeen waartoe hij/zij 

zich heeft verplicht. Het gebeurt wel eens 

dat er sprake is van een beperkte taakop-

vatting, te weten het trainen en begeleiden 

van de eerste elftalselectie. 

 

In het hiervoor genoemde geval had A ook 

de verplichting om binnen X een duidelijke 

visie op prestatief voetbal te presenteren en 

ervoor te zorgen dat deze visie verenigings-

breed zou worden gedragen en uitgevoerd. 

Ook had hij de verplichting om periodiek met 

de andere trainers van X te evalueren of die 

visie in de praktijk gestalte kreeg. Terugkij-

kend meldde A dat hij bij X aan dat laatste 

nog meer aandacht had moeten schenken. 

Dat zou wellicht hebben voorkomen dat er 

een discrepantie was ontstaan tussen de 

gepresenteerde visie en het door de jeugd-

spelers niet of onvoldoende ervaren van de 

consequenties daarvan. 

 

 

R. Beele
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Colofon

COLUMN

Mark Parsons is de nieuwe bondscoach voor de Oranjevrouwen. De Engelsman 
met Amerikaanse roots stond waarschijnlijk niet bovenaan het verlanglijstje 
van de KNVB. Dat mag worden afgeleid aan de lange, heel lange zoektocht 

naar een opvolger voor Sarina Wiegman. Het is ook niet gemakkelijk om haar op te vol-
gen, immers heeft zij een indrukwekkende staat van dienst bij het Nederlandse vrouwen-
team opgebouwd. Onder haar bewind is Nederland opgeklommen naar de wereldtop met 
een Europese titel en een finaleplek bij het WK. Om dit te evenaren, laat staan te verbe-
teren is moed, kennis en vooral visie nodig. Immers een permanente plek in de wereld-
top behouden is lastiger dan er te komen. Dat de KNVB uiteindelijk in de VS terecht is 
gekomen is ook niet zo verwonderlijk. Immers zijn de Verenigde Staten misschien wel 
het enige land ter wereld waar de kwaliteit van het vrouwenvoetbal het mannenvoetbal 
overtreft, tenminste als je dat mondiaal in perspectief zet. En dat Parsons een behoorlij-
ke staat van dienst in Amerika heeft opgebouwd is wel helder.  
 
Toch is er iets merkwaardigs aan de hand. Als je de lange lijst van werkloze trainers in 
Nederland erbij pakt staan daar toch behoorlijk wat namen op die iets kunnen toevoegen 
aan het bevestigen en verbeteren van de prestaties van de vrouwen. Dat daar nog een 
wereld aan uitdagingen in deze relatief jonge tak van sport ligt is geen verrassing. Vrou-
wenvoetbal zal alleen maar beter worden. Ik zal u niet vermoeien met het opnoemen van 
namen, dat is een fluitje van een cent op het internet, dat kunt u zelf wel.  
 
Wat mij vooral intrigeert is het feit dat gevestigde namen vanuit het mannenvoetbal het 
niet aandurven om het vrouwenvoetbal te helpen zich verder te ontwikkelen. Is het 
koudwatervrees, angst voor de psyche van de vrouw of gewoon het neerkijken op het 
vrouwenvoetbal? Als ik dat afzet tegen bijvoorbeeld het hockey dan is dat anders. Top-
coaches als Max Caldas en ook Marc Lammers hebben zowel de mannen als de vrou-
wen in het tophockey onder zich gehad en met behoorlijk wat succes. In het voetbal is 
er klaarblijkelijk nog een strikte scheiding. Immers ook internationaal zien we geen top-
coaches die de overstap naar een gerenommeerde vrouwentopclub of nationaal team 
maken. Ja inderdaad, het geld speelt natuurlijk ook een belangrijke rol, want ook hier is 
de VS het enige land waar de beloningen van de vrouwen gelijk worden geschakeld met 
dat van de mannen. Alleen daarom al is het jammer dat de KNVB een man als Parsons 
heeft moeten aantrekken. Niet dat de man geen aantoonbare kwaliteiten heeft, maar 
meer om het klaarblijkelijke afbreukrisico wat veel trainers in de mannentopsportwereld 
in een overstap zien, te doorbreken.  
 
De opmars van het vrouwenvoetbal is niet te stoppen dat gaat gewoon door, maar het is 
jammer dat veel kennis vanuit de gevestigde mannentopsport niet kan worden benut en 
dat daar een Engelse Amerikaan voor nodig is.    
 
Hans Bijvank.  

PARSONS

De TrainerCoach is een gezamenlijke uitgave  

van SFM De Sportuitgever en VVON. 
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