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Eindelijk was het dan zover!! Door de coronacrisis was het bijna 2 jaar onmogelijk fysieke bijscholingen te organiseren. Ter gelegenheid van
ons 75-jarig bestaan dit jaar was het eigenlijk de bedoeling een groot congres te houden maar, zoals gezegd, COVID-19 gooide roet in het eten.
Vandaar dat we in plaats daarvan 3 VVON Jubileum Symposia (Zwolle, Nieuwegein en Tilburg) uitgerold hebben. Op 17 november jl. vond het
eerste symposium plaats in het Lumen Event Center te Zwolle, met name bedoeld voor de VVON-leden uit de districten Noord en Oost. Ruim
450 deelnemers waren getuige van een uiterst gevarieerd en aantrekkelijk programma.
Als eerste spreker trad Alex Pastoor op. Op een zeer prikkelende maar amusante wijze daagde hij de deelnemers uit eens na te denken over
hun ontwikkeling als trainer. Wat dien je daarvoor al niet te doen of te laten? Ken je jezelf wel? Na een korte pauze was het de beurt aan Jarno
Voorintholt, de fysieke trainer van FC Groningen. Zijn onderwerp ging met name over het creëren van een prestatiecultuur en over de fysieke
voorbereiding op de meest kritieke scenario’s tijdens een wedstrijd. Na de lunch blikte Ron Jans (Hoofdtrainer FC Twente), vergezeld door
Andries Ulderink (assistent-trainer) en Davey de Jonge (videoanalist). terug op de anderhalf jaar FC Twente, Andries ging dieper in op de spelprincipes en Davey nam het gedeelte over ‘videoanalyse’ voor zijn rekening. Na wederom een korte pauze was het woord vervolgens aan de
laatste spreker, Prof. Dr. Nico W. van Yperen. Nico is werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn presentatie ging over ‘controle, kalmte
en onverstoorbaarheid’. Elke trainer-coach komt in situaties waarin deze begrippen van essentieel belang kunnen zijn.
In deze uitgave komen alle presentaties van betrokkenen uitgebreid aan de orde.
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VOORWOORD

Van de voorzitter
e zijn weer begonnen!!! Met deze woorden begon ik
begin oktober mijn vorige voorwoord. We hadden
namelijk weer zin in competitievoetbal, met publiek
langs de lijn en op de tribunes. We konden zelfs
weer een kop koffie bestellen of een biertje drinken in de kantine.
Maar nu, ruim twee maanden later lijken we wel weer terug bij af.
Het aantal besmettingen is hoger dan ooit, de ziekenhuizen stromen
weer vol, de zorg piept en kraakt en dus kon ingrijpen van de overheid niet uitblijven. Er zijn maatregelen afgekondigd die ook het voetbal hard raken. Logisch of niet, terecht of niet, we hebben er mee te
dealen. En juist op de dag dat ik dit voorwoord schrijf zijn er zelfs
aanvullende maatregelen afgekondigd die het amateurvoetbal nog
harder raken. Vanaf 28 november mag er, vooralsnog voor een periode van drie weken, tussen vijf uur ’s middags en vijf uur ’s ochtends
zelfs ook niet meer in de buitenlucht worden getraind. Wanneer
trainen na vijf uur ’s middags niet meer mag, dan kan dit niet anders
betekenen dat vervolgens ook geen wedstrijden meer kunnen
worden gespeeld. Het trainen in de middag is namelijk voor vrijwel
de meeste spelers en trainers geen optie. En zonder te trainen is het
ook snel gedaan met het spelen van wedstrijden in de weekenden.
Een lange wintertstop c.q. coronastop lijkt hiermee onoverkomelijk.
Voor het eerst sinds lange tijd hadden/hebben we ook weer een
drietal symposia/bijscholingen gepland voor onze leden. In dit jubileumjaar waarin we ons 75-jarig bestaan vieren, hadden we graag een

verleden als Nederland’, aldus van Gaal. Hij doelde hiermee o.a. op

groot evenement/congres willen organiseren, maar corona heeft ons

een verkorte cursus voor topvoetballers vond. Dat vond hij, net als

hiervan weerhouden. Als alternatief dus 3 symposia in Zwolle (17/11),

wij, geen goed idee. Nu maar hopen dat de KNVB niet opnieuw last

Nieuwegein (3/12) en Tilburg (7/12). Het symposium in Zwolle heeft

krijgt van slappe knieën.

inmiddels plaatsgevonden en mede gelet op de positieve reacties
na afloop kunnen we spreken van een zeer geslaagd evenement.

Op 21 oktober jl. hebben we met een gezellige lunch afscheid geno-

In deze uitgave van ons magazine een uitgebreid verslag van het

men van Jan Schmitz. Jan is al meer dan 40 jaar lid van de VVON en

symposium en de vier presentaties. Wanneer u dit leest hebben

het overgrote deel van die 40 jaar heeft hij zich ingezet voor (de leden

hopelijk ook de symposia in Nieuwegein en Tilburg kunnen plaatsvin-

van) de VVON. Eerst als bestuurslid van de afdeling Gelderland en tot

den zonder dat aangescherpte coronamaatregelen roet in het eten

op de dag van vandaag als districtsvertegenwoordiger in het district

hebben gegooid.

Oost. En na al die jaren vond Jan het nu een goed moment om
afscheid te nemen. Uiteraard hebben we Jan niet met lege handen

Ook het Nederlands elftal onder leiding van Louis van Gaal kreeg te

laten vertrekken. Voor zijn verdiensten hebben wij hem benoemd tot

maken met het spelen zonder publiek. En dat was een grote domper.

lid van verdienste. Wat mij betreft een meer dan terechte beloning

Vooral ook omdat er veel op het spel stond. Maar gelukkig is het

voor een VVON-er in hart en nieren.

allemaal goed afgelopen, hebben we de Noren verslagen en doen
we mee aan het WK in Qatar. Vanaf deze plaats gaan de felicitaties

Namens mijn collega bestuursleden, coördinatoren en vertegen-

dan ook naar Louis van Gaal, zijn staf en de spelersgroep.

woordigers in onze districten, onze ambassadeurs en business

Van Gaal ging ook nog even in op het feit dat Wesley Sneijder zich

partners, wens ik u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2022 toe.

had teruggetrokken uit de trainersopleiding van de KNVB. Hij zei iets
wat wij als VVON altijd al geroepen hebben. ‘Ik denk niet dat er een

Arnold Westen

land is dat de diplomaatjes zo makkelijk heeft weggegeven in het

26 november 2021
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75 jaar VVON – De jaren 2008 – 2021

75 jaar VVON - De jaren 2008 - 2021
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 2008 - 2021. In deze uitgave aandacht voor Bert van Lingen. Samen met Michels trok Van Lingen als assistent in 1988 met Oranje naar het EK in West-Duitsland. Nederland won de finale en pakte voor het eerst goud op een landentoernooi. Op een
congres in 2016 gaf hij aan zich zorgen te maken over het jeugdvoetbal waarin plezier vaak als het belangrijkst wordt genoemd. Maar van Lingen
gaf aan dat het ook best af en toe pijn mag doen en dat winnen een essentieel onderdeel is van het voetbalspel. Verder ook aandacht voor Piet de
Visser. Hij sprak in oktober 2016 tijdens een bijscholing bij DVS ’33 in Ermelo. Hij scoutte o.a. Petr Cech, David Luiz, Mark van Bommel, Ruud van
Nistelrooij, Eden Hazard en vele anderen. Met recht een ‘meesterscout’. En wanneer we terugkijken dan mogen we ook de studiereizen naar Sheffield Wednesday (2018) en TSG Hoffenheim (2019) niet vergeten. Wat zou het mooi zijn wanneer dit in de nabije toekomst ook weer zou kunnen.

Bert van Lingen was een van de sprekers op het door de VVON georganiseerde Voetbal Symposium op 17 februari 2016 te Bunnik. Van
Lingen, toen 70 jaar, gaf aan dat we niet in paniek hoeven te raken wanneer we een keer een EK of WK missen (Nederland miste toen
het EK 2016 in Frankrijk). Wat hij wel van groot belang vindt is het opleiden van spelers. Dat moeten we altijd zo goed mogelijk doeWinnen is volgens van Lingen een essentieel onderdeel van het voetbal. Hij maakt zich dan ook zorgen over de toekomst van ons jeugdvoetbal waarin plezier vaak als het meest belangrijke element wordt genoemd. ‘Het mag best af en toe pijn doen’ volgens Bert van Lingen.

"Winnen is essentieel"
Oranje ontbreekt deze zomer op het EK in

voetbaltalenten. Marco van Basten, Ruud

Frankrijk. Geen ramp, volgens Bert van

Gullit, Frank de Boer, Danny Blind, Dennis

Lingen, want de ene lichting is nu eenmaal

Bergkamp, Patrick Kluivert, Arjen Robben en

beter dan de andere. Hij maakt zich wel zor-

Wesley Sneijder, allemaal stonden ze bij

gen over de toekomst van ons jeugdvoetbal,

Oranje met hem op het trainingsveld. Als geen

waarin plezier vaak het belangrijkst ge-

ander kan Van Lingen dan ook zijn licht laten

noemd wordt. "Winnen is een essentieel on-

schijnen over de toekomst van het Nederland-

derdeel van het voetbalspel."

se jeugdvoetbal. Zijn mening telt en met een
inspirerend betoog sloot hij het Nationaal

"Voetbal is een spel waarbij je minimaal één

Trainerscongres in Bunnik af.

doelpunt meer moet maken dan je tegenstander.
Het gaat om wie er het beste is, om de winst.

Geweldige lichting

Haal je dat gegeven weg, dan krijg je een ander

"In 1983 gingen Kees Rijvers en ik met het Ne-

spel. Kijk maar eens om je heen, op pleintjes en

derlands Elftal onder 20 naar het WK in Mexi-

in voetbalkooien. Daar zie je geen kinderen die

co. We presteerden daar hartstikke goed, maar

om pionnen of jassen heen dribbelen, of voet-

dat lag echt niet aan Kees en mij. We hadden

ballertjes die positiespelletjes doen. Ze spelen

gewoon een geweldige lichting spelers, waar-

altijd partijtjes en willen allemaal de winnaar

mee Oranje een paar jaar later in 1988 Europees

zijn. Winnen is daarom een essentieel onderdeel van het voetbalspel."

Kampioen werd. Nederland is een klein land,
vocaat. Na zijn periode bij de verschillende

we hebben niet onbeperkt de beschikking over

vertegenwoordigende elftallen volgde Van Lin-

enorm veel talent. De ene lichting is beter dan

Bert van Lingen werd in december zeventig

gen het spoor van Dick Advocaat. Samen werk-

de andere. Dus laten we niet in paniek raken als

jaar en heeft een imposant cv. Als voetballer

ten ze bij Glasgow Rangers, Zenit Sint-Peters-

we een keer een toernooi missen, zoals komen-

speelde hij in een grijs verleden voor de ama-

burg en de nationale elftallen van België, Rus-

de zomer het EK in Frankrijk. En laat de KNVB

teurclubs Concordia en DHC. Trainer was hij

land en Servië. Met Advocaat ging hij ook

vooral niet van de trainers van de vertegenwoor-

van de profclubs Holland Sport, FC Groningen

naar zijn voorlopig laatste club, het Engelse

digende jeugdelftallen eisen dat er titels worden

en de De Graafschap, voordat hij later assis-

Sunderland, waar hij enkele maanden geleden

gewonnen. Dat hangt namelijk vooral af van het

tent werd van de bondscoaches Jan Zwart-

vertrok. Van Lingen gaf tijdens zijn lange car-

aanwezige talent in een bepaalde leeftijdscate-

kruis, Kees Rijvers, Rinus Michels en Dick Ad-

rière training aan een groot aantal Nederlandse

gorie. Wat we wel van de KNVB en onszelf
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mogen verwachten, is dat we er alles aan doen

zoon heeft een opleiding tot F16-piloot ge-

mij mag het af en toe best pijn doen hoor.

om spelers zo goed mogelijk op te leiden. In or-

volgd. Voordat je überhaupt aan die opleiding

Onlangs zei iemand tegen mij: 'Sport is be-

ganisatie en voorwaarden, maar ook in de uit-

mag beginnen vinden er eerst gedurende zes

wust moeilijk doen door vrijwillig onnodige

voering. Dat betekent onder andere dat de aller-

maanden allerlei selecties plaats op verschillen-

obstakels proberen te over- winnen.' Ik kan

besten met én tegen de allerbesten moeten spe-

de aspecten. Zo gaat iedere geselecteerde in die

mij daar volledig in vinden. Presteren en je-

len. Voetballers die van de KNVB een uitnodi-

periode met een instructeur in een klein sport-

zelf continu verbeteren vraagt nu eenmaal op-

ging ontvangen voor een vertegenwoordigend

vliegtuigje de lucht in. Tijdens het vliegen

offeringen." Volgens de oud-bondscoach is

elftal en vervolgens om onduidelijk reden af-

maakt de instructeur een paar loopings en als

niet het plezier het belangrijkste, maar gaat

zeggen en bij hun club blijven? Ik kan er heel

de kandidaat misselijk wordt en moet spugen of

het om het formuleren van sportieve uit-

slecht tegen.

zijn oriëntatie kwijt raakt, kan hij direct vertrek-

gangspunten en doelstellingen. "Natuurlijk is

ken. Ook in onze voetbalopleiding moeten we

plezier een belangrijke voorwaarde. Daarom

zo streng durven zijn."

zijn onze competities zoveel mogelijk op ni-

F16

veau ingedeeld, want steeds met 10-0 winnen

In Nederland hebben we 37 profclubs, die samen jaarlijks ongeveer 700 jeugdspelers zou-

Bewust moeilijk doen

of verliezen is voor beide partijen niet leuk.

den moeten afleveren bij de senioren. Die ver-

Van Lingen hield de trainers in de zaal voor

En speltechnisch en -tactisch leiden wij onze

deeldheid is niet goed, want het grootste deel

dat zij medeplichtig zijn aan de toekomst van

spelers prima op, bovendien groeit het aantal

ontbreekt echte topkwaliteit en haalt het prof-

het voetbal. Zij vormen volgens hem het fun-

leden van de bond nog steeds, dus je kunt de

voetbal niet eens. Waarom werken de clubs zo

dament van het voetbal, zonder hen zou de

conclusie trekken dat we het uitstekend voor

weinig samen? Laat ik een voorbeeld geven:

smalle laag topvoetballers er niet zijn. "In het

elkaar hebben met z'n allen. Maar zoals ik

vanuit Arnhem rijden busjes naar Nijmegen om

beleidsplan van de KNVB staat: 'Voetbal om

eerder al zei, bij elke voetballer gaat het van

jeugdspelers op te halen en omgekeerd. De

van te houden, dat is waar wij voor staan.' Wat

jongs af aan op de pleintjes uiteindelijk maar

chauffeurs van die busjes moeten uitkijken dat

mij betreft kan daar direct een streep doorheen,

om om ding: één doelpunt meer maken dan

ze onderweg niet met elkaar in botsing komen,

want jullie en ik houden van voetbal. We zijn

de tegenstander. Dat aspect moet in de oplei-

haha. Het niveau gaat alleen omhoog als we

er niet voor niets dag en nacht mee bezig. Tot

dingen veel meer aandacht krijgen. Het gaat

ons focussen op de allergrootste talenten en de

mijn verbazing en ergernis hoor ik vaak dat

om WINNEN! Het is jullie taak als trainer om

krachten bundelen. Nog een voorbeeld: mijn

voetbal vooral plezierig moet zijn. Nou, van

daarop te hameren."

"Scout ook binnen je eigen club"
Piet de Visser was op 24 oktober 2016 onderdeel van een bijscholing bij DVS ’33 te Ermelo.
De toenmalige trainer van DVS ’33 was Roeland ten Berge. Hij vertelde over het verbeteren
van de speelwijze via Video-analyse en statistieken. Piet de Visser vertelde ruim een uur
vol passie over zijn vakgebied. En dat is uiteraard de scouting. Op het YouTube kanaal van
de VVON kun je zijn lezing nog terug zien.

Als trainer van Willem II haalde hij amateur

wonden op zijn kruk. De scout van Chelsea

Hans Werdekker naar Tilburg. Voor PSV

geniet in de kantine van DVS'33 zichtbaar

scoutte hij Mateja Kezman, Chelsea bezorg-

na van de overwinning van de Londense

de hij Petr Cech. Piet de Visser, sinds 2005

club, die hem in 2005 als scout in dienst

werkzaam voor de ploeg uit Londen, hield

nam. De Visser is naar Ermelo gekomen

tijdens het trainerscongres bij DVS'33 een

om over zijn vak te vertellen, tussendoor

gloedvol betoog. "Heren trainers, scout ook

schudt hij de ene na de andere anekdote uit

eens binnen je eigen club."

de mouw van zijn iets te ruim uit- gevallen
colbert. Verhalen die te lezen zijn in zijn

"Oh, wat heb ik gisteren zitten juichen! Wat

boek 'Meesterscout', dat dit voorjaar ver-

een geweldige pot voetbal was dat." Een

scheen. Over de inhoudelijke kant van zijn

dag na de 4-0 triomf op Manchester United

werkzaamheden vertelt de geboren Zeeuw

wipt de 82-jarige (!) Piet de Visser opge-

net zo enthousiast en bevlogen.
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Zak appels

probeer ik tijdens toernooien in hetzelfde hotel als de betreffende voet-

"Scouten kun je niet leren, het moet in je zitten. Als kind haalde ik voor

baller te verblijven. Tenslotte kijk ik ook naar het karakter. Uit wat voor

het straatvoetbal goede voetballertjes uit andere buurten over om in ons

nest komt de speler, wat is zijn achtergrond?"

team te komen spelen. Mijn vader was groenteboer, als beloning gaf ik ze
een zak appels.

Tien kilo

En als jonge trainer bij Sparta bekeek ik talloze trainingen en wedstrij-

Voldoet een voetballer aan alle vijf de punten, dan heeft De Visser een

den van clubs in de buurt van Rotterdam. Zo ontdekte ik onder andere

potentiële kanjer in het vizier. "De kunst is wel om verder te kijken

de latere international Hans Eijkenbroek." Meer dan vijftig jaar later

dan het niveau van de speler op dat moment. Het gaat vooral om de

kan De Visser diverse elftallen samenstellen met voetballers die hij

potentie. Als trainer van Willem II haalde ik ooit Frank van Straalen

scoutte. Petr Cech, David Luiz, Mark van Bommel, Ruud van Nistel-

en Hans Werdekker naar Tilburg. Van Straalen was bij LONGA tien

rooij, Eden Hazard en vele anderen, allemaal kwamen zij via De Visser

kilo te zwaar, maar ik zag hem spelers passeren alsof ze er niet ston-

bij een grote club terecht. "Ik beoordeel voetballers op vijf punten.

den. En Werdekker was al 27 toen ik hem met het Nederlands ama-

Allereerst de techniek van een speler. Hoe is zijn balaaname en passing,

teurelftal geweldig zag spelen tegen het grote Oranje." Na weer een

kan hij zichzelf vrijspelen? Ook let ik op zijn visie, kan een speler de

smeuïg verhaal, dit keer over zijn bezoek aan een Braziliaanse nacht-

wedstrijd 'lezen'? Vaak zijn dat de goudhaantjes. Fysieke kenmerken als

club, sloot De Visser af met een tip: "Heren trainers, ga eens kijken bij

kracht, snelheid en loopvermogen worden steeds belangrijker. Net als

amateurclubs in de buurt. Of scout binnen je eigen club. Goede voet-

mentaliteit. Om die te beoordelen be- kijk ik ook de trainingen en

ballers zijn echt overal te vinden."

Geslaagde studiereizen naar
Sheffield Wedsnesday en TSG
Hoffenheim
In samenwerking met Trainingskampen.nl organiseerde de VVON zowel in 2018 als ook in 2019 een buitenlandse studiereis. Van 2 t/m 4
oktober 2018 was een groep van ongeveer 35 trainers op bezoek bij Sheffield Wednesday en van 28 t/m 30 november 2019 ging een groep
VVON-leden naar het Duitse TSG Hoffenheim. De VVON hoopt, wanneer de corona pandemie onder controle is, ook in de toekomst dit
soort studiereizen te kunnen organiseren.

Sheffield Wednesday. Het programma van de driedaagse studiereis

TSG Hoffenheim. Twintig jaar geleden was Hoffenheim nog een

naar Sheffield bestond uit niets anders dan voetbal. De laatste training

onbeduidende club in de onderste regionen van het Duitse voetbal.

voor het duel tegen West Bromwich Albion werd bijgewoond, de Neder-

De week voor het bezoek van de VVON-groep stond het team van

landse coaches Jos Luhukay, Remy Reynierse en analist Hans Schrijver

Alfred Schreuder op de vijfde plaats in de Bundesliga. Ook de

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

jeugdopleiding van de club timmert aan de weg en staat als uitste-

Championship bezocht en na afloop van het duel – dat in 2-2 eindigde –

kend bekend in Europa. In drie dagen tijd kregen de ruim dertig Ne-

kwam Reynierse ook nog eens langs voor de nabespreking. Tussendoor

derlandse trainers inzicht in visie en werkwijze rondom het eerste

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

elftal en de jeugd van deze, in het afgelopen decennium, enorm snel

Barnsley en Plymouth Argyle (1-1), kregen we uitgelegd hoe de jeugd-

gegroeide club.

spelers in de Academy van Sheffield Wednesday worden opgeleid en
volgde er een indrukwekkende rondleiding in en rond Hillsborough.
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Ron Jans: FC Twente

Ron Jans: Anderhalf jaar bouwen bij FC Twente

Het toepassen van
spelprincipes tijdens de training
Samen met assistent Andries Ulderink en video-analist Davey de Jonge presenteerde de hoofdtrainer van
FC Twente zijn bevindingen over het eerste anderhalve seizoen bij zijn club. Wat was de aanvangssituatie
en hoe is er met de betrokkenen gewerkt aan de opbouw van een nieuw team de afgelopen 18 maanden?
Het verhaal van de hoofdtrainer en de twee stafleden aan de 450 luisteraars werd gemixt met een interview
met Ron Jans na afloop.
Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: FC Twente & Cees Bakker
“Toen ik anderhalf jaar terug door Jan Streuer gebeld werd, ging het niet

werkte. Daarnaast volgde ook nog een teammanager. Zo kwamen we

zo goed met de club. Het was er onrustig. Er waren in betrekkelijk korte

tot een variatie in mensen qua leeftijd, karakter en achtergronden. Dat

tijd vele wisselingen geweest van spelers, trainers en bestuurders. Dan is

was binnen tien dagen helemaal rond. Videoanalist Davey de Jonge zou

het maar de vraag of het verstandig is om in te stappen, want zo kun je

later ook aansluiten, maar hij moest eerst nog zaken afronden bij Ajax

nooit wat bouwen. Er was alleen een keeperstrainer, een achttal spelers

waar hij nog onder contract stond.”

en vier keepers. We zaten kort voor de voorbereiding. Er stonden al wat
gesprekken met potentiële stafleden in de agenda waaronder Andries Ul-

Elimineren oud conflict

derink en Nick Segers. Bij hen voelde het direct goed en zij werden ook

“Wout Brama en Sander Boschker hadden in het verleden een aanvaring

aangenomen, naast Sander Boschker die er al was. Daar kwam Ivar van

gehad. We wilden met beiden graag verder maar er mocht absoluut niets

Dinteren nog bij die ik voorstelde omdat ik daar al eerder prettig mee

in de weg zetten om hen beiden te behouden. We spraken met beiden in-
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dividueel en de boodschap was: je komt er met elkaar uit of jullie gaan

kertijd ook goed leren kennen. Mooi om te zien dat de jonge gasten snel

beiden weg. Dat proces hebben we een beetje begeleid, maar uiteindelijk

groeiden en door hun drive de anderen ook dwongen om volle bak te

kwamen ze er al snel uit met elkaar. Fijn dat ze bleven en mooi om te zien

gaan. Het is voor een trainer heel fijn om jeugd in te passen, hen te ont-

dat ze het samen goed wisten op te lossen.”

wikkelen en te zien dat je er ook veel voor terugkrijgt.”

Meegaan met je tijd

Werken in de voorbereiding

“Van Nick Segers had ik nog nooit gehoord. Hij is de head of performan-

“Voor mij was het achteraf prettig om zelf een inbreng te hebben in de

ce bij FC Twente. Maar wat een gedreven jongen! Wat moet je daar als

uiteindelijke selectie. Dan kun je ook niet klagen over waar je mee gaat

trainer nu met iemand in die functie? Hij bepaalt voor een de hoofd-

werken. We hebben met name gezocht naar jongens die ervaring, per-

coach eigenlijk alles. Hoe lang je traint, wat de veldafmetingen zijn bij

soonlijkheid en leiderschap met zich meebrachten. De scouting, tech-

een training, wanneer je traint. Hij meet alles op individueel niveau. Dat

nisch directeur en de stafleden kwamen met namen en vervolgens

vind ik wel mooi. Ondertussen ben ik de oudste trainer van de Eredivisie

werden er keuzes gemaakt op basis van gesprekken met de hoofdtrai-

en zoals van Gaal al zei: je moet blijven leren en meegaan met je tijd.

ner. De spelers kwamen wel tijdens de voorbereiding binnendruppelen.

Het is een mooi proces om samen met Nick en de andere stafleden te

De één fitter dan de andere. Spelers komen terug van een iets te relax-

bepalen hoe je alles goed combineert: fysiek, technisch en tactisch. En

te vakantie of hadden een blessure. Dat is wel eens lastig want je kunt

Nick pakt daar zijn rol in. Hoe ga je met de groep om maar hoe lever je

ze daarom niet allemaal onder dezelfde belasting laten trainen en spe-

daarnaast ook nog maatwerk voor individuele spelers.”

len. Doe je dat wel, dan heb je kans dat de één geblesseerd raakt en de
andere weer te weinig doet.”

Tijd winnen
“Vervolgens hebben we de planning van de voorbereiding omgegooid.

Werken aan ons spel

We begonnen een week later dan gepland en zouden dan twee weken

“Om tot een speelwijze te komen, zijn we begonnen met het makkelijkste

trainen, een week vrij hebben en starten met de échte voorbereiding van

onderdeel: het neerzetten van een verdedigende organisatie in de forma-

zeven weken. De competitie begon vorig seizoen erg laat, dus dat kon.

tie 1-4-3-3. Ik weet nog dat we in de voorbereiding met een temperatuur

Dat bij elkaar gaf ons een maand extra tijd om de selectie samen te stel-

van dertig graden uit speelden bij Feyenoord in de Kuip. We speelden er

len. Ik werd even een beetje assistent van de technisch directeur in die

0-0 en op zich was dat niet zo bijzonder omdat Feyenoord niet zo best

periode. Ik had natuurlijk ook al aardig wat contacten her en der. Het was

speelde. Wij waren er als staf wel erg blij mee, omdat we met het door

ook fijn om in de eerste weken de jonge spelers uit de O23, waar de jaren

ons bij elkaar gezochte ploegje toch een resultaat haalde. Het was ook

daarvoor weinig aandacht voor was geweest, te betrekken en te bekijken.

dik verdiend en we gaven heel weinig weg. We stonden dus heel aardig

Wat was het niveau van hen? De bestaande spelers konden we tegelij-

in de voorbereiding, maar we maakten niet zo veel goals.
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Ergens in augustus huurden we Danilo en in zijn eerste oefenwedstrijd
scoorde hij twee keer en toen begon het een beetje te lopen. We kregen
daarnaast een beetje verdrietige Vaclav Cerny over van FC Utrecht. Deze
hadden we gehuurd, eerst voor een jaar. Hij was onbewust heel erg belangrijk voor onze speelwijze. Hij was iemand die echt ging afjagen en hij
nam daar de twee andere spitsen in mee. Met elkaar was het een zeer
gretige voorhoede. De manier van voetballen die we als staf in gedachten
hadden, leverde gelukkig ook punten op. Dat is nodig zodat spelers erin
gaan geloven. Belangrijk waren ook de jeugdspelers. Het is nog steeds
een genot om met deze jongens te werken. Ze willen in zichzelf investeren, trainen, luisteren, beelden bekijken en ze willen er dingen voor laten.
Het heeft geleid tot basisplekken en dat soms tot hun eigen verbazing.
Het is prachtig om te zien dat zij beloond worden voor hun inspanningen.”

Vaslav Cerny was wat naar de achtergrond verdwenen bij Ajax
en FC Utrecht. Hoe komt het dat het met hem bij u / FC Twente
wel lukt?
“Hij had lange tijd niet gespeeld maar hij liet wel een enorme drive en bewijsdrang zien. Daar moesten we hem een bepaalde rust maar ook vrijheid in geven. Het hielp ook dat de klik met de medespelers er was denk
ik. Het was ook een jongen waarbij je het direct ziet als het bij hem tegenzit. Daar moet je wel met hem over in gesprek en in dat opzicht zijn de
jongens die hem daarbij helpen op het veld ook erg belangrijk. Vandaar
dat we in de voorbereiding naar karakters gezocht hebben die dat in zich
hebben. Het is een soort van tendens dat speler steeds introverter zijn.
Dat hoor ik ook van collega’s. Ze durven elkaar niet zo snel meer de waarheid te zeggen en beschermen elkaar. Het is prettig dat we nu een groep
hebben die dat wel doet. Dat helpt een jongen als Cerny dus ook.
Bijkomend voordeel is: als we vragen stellen in de groep komt er respons.
Sterker nog, de jongens komen zelf ook met vragen en oplossingen en dat
is wat je als trainer wilt.”

Scoren vanuit de omschakeling
Er worden beelden vertoond van de eerste seizoenshelft tijdens de presentatie. Het laat zien dat vroeg in de wedstrijd veel tegenstanders de bal
verliezen op hun eigen helft door pressie van FC Twente. “Tegen VVV en
vooral Sparta hadden we het vorig seizoen wel moeilijk. De Rotterdammers waren de eerste die de sleutel vonden om ons spel van druk zetten
op de helft van de tegenstander te bestrijden. Dat deden ze op eenvoudiCV ALS SPELER

2001 – 2002 FC Emmen

1976 – 1982 PEC Zwolle

(assistent)

ge wijze. Zij zorgden ervoor dat wij geen ballen op de helft van de tegenstander konden veroveren. Alles werd lang gespeeld vanaf de keeper.

1982 – 1984 FC Groningen

2002 – 2010 FC Groningen

Ze legden ze op onze helft neer, soms zelfs achter de verdediging. Het

1984 – 1987 Roda JC

2010 – 2012 SC Heerenveen

was dus elke keer de tweede bal veroveren. Ik ben benieuwd of we dit

1987 – 1988 Mazda Sport

2012

seizoen ons daar beter tegen kunnen wapenen. In ieder geval scoorden

1988 – 1991 Veendam

2013 – 2017 PEC Zwolle

we uit de omschakeling naar aanvallen in onze eerste seizoenshelft veel

2017 – 2019 FC Groningen

doelpunten: 1,7 punt per wedstrijd gemiddeld. We stevenden daarmee af

Standard Luik

CV ALS TRAINER-COACH

(Technisch

1991 – 1993 SJS

Manager)

op ongeveer een 6e plaats als we dat zouden volhouden.”

1993 – 1996 ACV

2019 – 2020 FC Cincinatti

Problematieken in de winterstop

1996 – 2001 Achilles 1894

2020

“Toen kwam de winterstop en er veranderden daarin een aantal zaken.

FC Twente

We hadden drie volwaardige Eredivisiespitsen in de eerste maanden op
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de bank zitten. Prima voetballers. Maar de jongens die in de basis ston-

aan om ook deze jongens op het voetbalniveau te krijgen dat nodig is.

den deden het goed en die hoefde ik niet te wisselen. Maar je zag dat de

Alleen als het een keertje wat minder gaat en de meer ervaren jon-

reserves voor onze aanval steeds meer moeite kregen met hun rol. Een

gens en de persoonlijkheden doen niet mee, dan wordt de druk op de

gehuurde speler gaf gelukkig zelf aan niet meer terug te keren na de win-

jonge jongens groter. Dan moet je als staf vooral ook met het mentale

terstop. Een ander begon ruzie te zoeken en deze verkochten we weer te-

aspect bezig zijn. Het is ook belangrijk dat spelers niet te lang blijven

rug. Dat kostte gelukkig geen geld. En de derde kon ik wel begrijpen. Hij

hangen in hun teleurstelling. Het mag beslist niet gaan irriteren naar

viel wel eens in, maar ging dan geforceerd op zoek naar een doelpunt.

medespelers of staf. Dan gaan we direct met hem zitten en gaan we

Daar vonden we ook een goede oplossing voor. Daarnaast ging er nog

bekijken wat we kunnen doen om het op te lossen. In een enkel geval

een vierde persoon weg, een middenvelder. We dachten het met onze

komt er een boete of een disciplinaire straf als het structureel van

jonge jongens goed op te kunnen vangen en we kregen er twee nieuwe

aard is.”

voor terug: Narsingh en Abass. Maar helaas, aan het eind van januari
verloren we drie spelers langdurig en daardoor kregen we het lastiger.

Wordt er ook een psycholoog gebruikt in dit soort gevallen?

Want elke extra blessure of schorsing konden we toen niet goed vervan-

“Niet direct. Er zijn ook veel soorten psychologen met vele specialisa-

gen door dezelfde kwaliteit en ervaring. Dat kostte ons in de tweede sei-

ties. Er is wel een aantal dagen per week een specialist op de club

zoenshelft de nodige punten.”

voor de mentale begeleiding, Gijs van Helvoirt. Hij zorgt ervoor dat er
profielen van spelers worden opgesteld die bruikbaar zijn voor de
stafleden. Hij praat met de spelers over het bewust worden van zaken:

'IK KAN ME RICHTEN OP HET
AANSTUREN, HET INSPIREREN
EN LEIDING GEVEN AAN
DE ORGANISATIE'

hoe kom je over op anderen, of hoe komt je gedrag over op anderen,
wat is je lifestyle en je voedingspatroon?”

Jong mixen met ervaring
“In de tweede helft van het seizoen ging het mede door de langdurige
blessures een stuk minder en haalden we maar 0,85 punt gemiddeld
per wedstrijd. Maar de jongere jongens hadden het geweldig gedaan
en veel ervaring opgedaan. Maar als de oudste 22 jaar oud is dan ontbreekt er wel ervaring en leiderschap. En het had nog gekund hoor,
maar we misten soms ook de kansen terwijl het voetballend eigenlijk
prima ging. Maar als je dan een aantal wedstrijden niet wint, dan is
het voor een jonge groep lastig om daar uit te komen. Zeker als je de
dragende spelers mist. Maar dit seizoen hebben we een bredere en
meer ervaren selectie. We hebben nu Lars Unnerstall op doel, Robin
Pröpper, Ricky van Wolfswinkel, Wout Brama. Ook de betrekkelijk jonge Michel Vlap brengt persoonlijkheid en ervaring mee op het veld en
in de kleedkamer. Je ziet het soms als spelers teleurgesteld zijn: Het is
prachtig dat deze ervaren voetballers dan zelf die jongens aanspreken
en ondersteunen. Daar helpen ze ons als staf enorm mee.”

Zaken uit handen geven
“We hebben natuurlijk ook met elkaar gezeten als staf. Ik gaf al veel
ruimte en verantwoordelijkheid aan de andere trainers, maar dat is dit
jaar nog meer geworden. Sommigen noemen dit het Engelse model.
Andries Ulderink is een uitstekende en gedreven veldtrainer en kan
onze spelprincipes nog beter overdragen aan de spelers dan ik. Dus
waarom zou ik het dan zelf vast blijven houden? Als je die taken uit

Kun je als trainer ervoor zorgen dat je blessures en transfers kunt
opvangen met de reserves?

handen geeft, dan krijg je er ook wat voor terug. Zo is Ivar van Dinte-

“We geven de reserves minstens zo veel aandacht, of meer, dan de

de Visscher bemoeit zich met name met de jongere spelers en bekijkt

basisspelers. We rouleren met de drie veldtrainers elke drie maanden

met hen beelden, bespreekt doelstellingen en gaat regelmatig om de

welke jongens we begeleiden: verdediging, middenvelders en aanval-

tafel met deze groep. Dat betekent dat ik me kan richten op het aan-

lers. Op de trainingen wisselen we de rollen van basis en reserves

sturen, het inspireren en het leiding geven aan de organisatie. Dat

ook zodat ze alles meekrijgen. Dus wat dat betreft doen we er alles

geeft mij enorm veel rust.”

ren verantwoordelijk voor de manier waarop wij druk zetten. Jeffrey
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der van Ajax gaat het gat achter hem in wat door de rechter centrale verdediger gecorrigeerd wordt. Daardoor ontstaat ruimte tussen de centrale
verdedigers van PSV. “Dus wij zagen daar mogelijkheden om 1 op 1 te komen met de keeper van PSV. Toen wij tegen PSV speelde, hebben wij
deze situatie gebruikt en scoorden wij daaruit. Dat is het mooiste van mijn
vak, als dat lukt. We presenteren de beelden aan de spelers met de situaties waarin wij denken dat mogelijkheden liggen en we laten met een animatie zien hoe wij verwachten dat de eerstvolgende tegenstander (in dit
geval PSV) zal reageren en hoe wij dat kunnen benutten. We bespreken
dat vanuit onze spelprincipes en we vragen ook aandacht voor onze restverdediging. De aanpak is misschien niet heel bijzonder, maar het gaat
om de details die we met elkaar bespreken.”
Davey de Jonge

Andries Ulderink: Het toepassen op de training van spelprincipes
Ook de eerste assistent van Ron Jans krijgt het woord en legt uit hoe de

Analyse tegenstander / speelplan FC Twente

FC Twente speelwijze in oefenvormen gebracht wordt. “Zoals Ron in het

-

Speelwijze en opstelling tegenstander

begin al zei: Er was nog niet zo veel toen we begonnen. Er lag in hoofdlij-

-

Speelplan aanvallend (wat doen wij tegen de verdediging

nen een beleidsplan en in het eerste half jaar hadden we nauwelijks tijd

van hen) en omschakeling van aanval naar verdediging

om in detail te praten over spelprincipes. Vanuit de club was wel een

Speelplan verdedigend en omschakeling van verdediging

aantal wensen aangeven zoals: we willen het voetbal van Liverpool, hoge

-

naar aanval

pressing, geen gebrei achterin, snel op de helft van de tegenstander pro-

-

Stilstaande situaties aanvallend

beren te komen, er moet wat in de zestien gebeuren, het publiek moet

-

Stilstaande situaties verdedigend

vermaakt worden en graag een hoog speltempo.

Davey de Jonge: aanpak analyse tegenstanders
Dat Ron Jans delegeert blijkt ook als de videoanalist van FC Twente het
volgende deel van de presentatie het woord mag voeren. Hij vertelt
over hoe het analyseren gaat van tegenstanders. “Tegenwoordig bekijken we een aantal wedstrijden van onze volgende opponent. Dat doen
we tegenwoordig wat minder ‘live’ omdat er in alle Eredivisie-stadions
overview-camera’s staan waarop alle spelers in één beeld gevangen
worden. Een aantal games download ik en die gaan we bekijken.
Meestal bekijk ik ze en soms ook de trainers. Dan selecteer ik beelden
om in een presentatie te plaatsen. Die beelden bespreken we met de
technische staf en vanuit daar maken we een gameplan. Vaak betrekken we ook spelers erbij om er zeker van te zijn dat ook zij erachter
staan. Wat er in een speelplan zit, is te zien in Figuur 1. De taken in de
vijf genoemde zaken zijn verdeeld binnen de staf. Zo is Andries Ulderink
wat meer bezig met het aanvallende deel en de omschakeling naar verdediging. Ivar van Dinteren werkt vooral aan het verdedigen en het omschakelen naar de aanval. Samen met Andries werk ik aan de standaard situaties aanvallend en de keeperstrainer Sander Boschker
neemt de verdedigende standaard situaties voor zijn rekening.”
Davey laat beelden zien van PSV waarin de manier van druk zetten door
PSV tegen Ajax getoond wordt. Het wordt ook schematisch weergegeven. Als de linksback van Ajax wordt ingespeeld wordt er gekanteld en
wat agressiever druk gezet door PSV waarbij de buitenste middenvelder
in een 1-4-4-2-formatie de linksback van Ajax aanvalt. De rechtsback van
PSV stapt door op de linksbuiten van Ajax en een aanvallende middenvel-
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Figuur 2
In de tweede seizoenshelft hebben we geprobeerd met de staf, een man

strijd tegen PSV resultaat hadden. De lokpass laat aantoonbaar zien dat

of zes à zeven, de spelprincipes te formuleren. Veel meningen bij elkaar

er door de PSV-ers op gereageerd wordt en dat er daardoor elders ruimte

en het was niet eenvoudig. Uiteindelijk kwamen we op deze 22 spelprinci-

ontstaat. Maar er wordt ook kritisch gekeken dat er in sommige momen-

pes uit (zie figuur 2) waarmee we het tweede seizoen in zijn gegaan.”

ten beter andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden. Dat wordt besproken met de betreffende spelers. Even later wordt aangetoond dat met

“In elke oefenvorm, of het nu partijspelen zijn in 10 tegen 10 of 5 tegen 5

hetzelfde positiespel ook twee andere principes getraind kunnen worden:

plus keepers of een positiespel, moeten deze spelprincipes als referentie-

‘Er omheen spelen’ en ‘diepte loopacties’. En ook hier komen de drone-

kader gebruikt worden door de spelers. In elke oefenvorm moeten wij als

beelden aan bod en de wedstrijdbeelden die aantonen dat er goede din-

staf het verwerken.” Door de assistent bij FC Twente wordt vervolgens in-

gen mee gedaan worden in het veld, maar ook dat er over andere zaken

gezoomd op de aanvallende principes. Met een voorbeeld oefenvorm (zie

nagepraat moet worden.”

figuur 3) wordt getoond hoe een aantal spelprincipes worden toegepast.
“In deze oefening van 10 tegen 10 was de veldlengte betrekkelijk kort,
veertig meter. Dat heeft ook te maken met de fysieke belasting soms. We

Tactisch Positiespel
Positiespel 10 vs 10
8 kleine goals

Tegenpartij: 1-4-4-2 vlak
Te coachen partij: 1-4-3-3

hadden acht kleine doeltjes staan. De niet te coachen partij (in het rood)
had als opdracht meegekregen om in zone te verdedigen. De aandachtspunten waren voor de witte partij in dit geval twee spelprincipes: tegenstanders lokken en de kantwissel. Het lokken is een lastig iets voor spelers om te herkennen. Want wanneer speel je iemand in om tegenstanders te lokken en wanneer speel je iemand in om door te voetballen naar
voren? Met een drone kunnen wij dan overzichtelijke beelden krijgen van
bijvoorbeeld dit positiespel.”
De beelden van de drone worden vervolgens aan de zaal getoond. Meerdere situaties in deze oefenvorm worden uitgelegd. Bij één variant is
zichtbaar dat de rode partij naar de zijkant gaat als geheel en dat de ruimte aan de andere kant ontstaat. “Het is zaak dat onze voetballers gaan
zien dat een overtal aan één kant van het veld voor de tegenstander ontstaat en dat aan de andere zijde voor ons ruimte vormt. Ze moeten dan
het spel weten te verplaatsen. Via opties om te verbinden naar de andere
kant of direct met een wisselpass. Een ander belangrijk aspect is dat bij
druk op onze centrale verdedigers de verbindingsspelers moeten vrijkomen.” Tot slot wordt getoond dat de getrainde spelprincipes in de wed-
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Nico van Yperen, Sportpsycholoog

Sportpsycholoog Nico van Yperen
leert sporters de focus te bewaren

‘Richt je op waar je
zelf controle over hebt’
Bij een uitzonderlijke sportprestatie wordt in de media nogal eens gesteld dat de atleet ‘boven zichzelf
uit is gestegen’, maar daar heeft sportpsycholoog Nico van Yperen een duidelijke mening over: “Onzin!
Dat kan niet. Je kunt niet meer dan je kunt. Je kunt alleen maar datgene wat je hebt getraind.” “En door
prestatieverlies wordt zelfs dat lang niet altijd bereikt”, voegt de eerste hoogleraar sportpsychologie
van Nederland daar tijdens het symposium in Zwolle aan toe. De aanwezigen luisteren geboeid naar de
vijftig minuten durende presentatie over de ogenschijnlijk ongrijpbare facetten van de sport.
Tekst: Bart Bos | Beeld: Cees Bakker
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Dr. Nico van Yperen, verbonden aan de Rijks-

Wanneer dat prestatieverlies te groot wordt,

rijke situaties zich aandienen’, wordt in de vi-

universiteit Groningen, komt als laatste spre-

wordt vaak gesteld dat een speler verkrampt,

deo aangegeven. “Je op deze manier voorbe-

ker van de dag vertellen over zijn boek Focus,

afgeleid of faalangstig is. “Dan moet je het

reiden geeft je nog geen garanties, maar daar-

Vertrouwen en Veerkracht. “Het technische,

gesprek aan gaan met zo’n speler en kun je

door vergroot je wel de kans dat je de juiste

tactische en ook fysieke aspect is heel con-

hem vragen of hij denkt dat dat hem helpt om

dingen doet op het juiste moment. Je bouwt zo

creet en kan heel helder en duidelijk uitgelegd

goed te presteren. ‘Nee’, zal hij dan zeggen,

een vorm van ervaring op. En dat helpt.”

worden zodat iedereen het begrijpt”, meent

‘natuurlijk helpt dat me niet.’ Dat onderken-

Van Yperen. “Maar het mentale aspect zit tus-

nen, is de eerste stap, maar er iets aan kun-

Het imagineren, zoals bondscoach Louis van

sen de oren en is vaak vaag en moeilijk te be-

nen doen, is de tweede stap. En daar ga je

Gaal dat vaak noemt, kan dienen als belang-

vatten. Want wat is daar nou de kern van?”

dan met hem mee aan de slag.”

rijke trainingsvorm vooraf. Op deze manier

‘You control how you play’, stelt filosoof

Want “weten is niet hetzelfde als kunnen en

Kluivert op het WK van 1998 tegen België

Ryan Holiday in een filmpje dat aan duidelijk-

kunnen is niet hetzelfde als doen”, geeft Van

voorkomen kunnen worden, vindt Van Yperen.

heid niets te wensen overlaat. “Dat is wat

Yperen mee. “Mentale training is ook een in-

Kluivert gaf destijds de Belg Lorenzo Staelens

mij betreft het belangrijkste uitgangsprincipe

dividuele zoektocht. Net zoals een speler

een elleboogstoot omdat hij uitgescholden

van de sportpsychologie”, zegt Van Yperen.

technische hiaten heeft die je probeert op te

zou zijn voor ‘verkrachter’. De Nederlandse

“De boodschap is dus: richt je op wat je kunt

vullen, geldt dat ook op mentaal vlak. Een

spits was toentertijd verdachte in een ver-

beïnvloeden. Alle oncontroleerbare afleiding

mental coach zal je niet alleen zeggen ‘con-

krachtingszaak. “Die rode kaart had voorko-

daaromheen, ook al baal je daar enorm van,

centreer je, ontspan je en houd je kop erbij’,

men kunnen worden, wanneer de coach voor-

moet je accepteren, want jij richt je op wat

maar zal je ook methoden, instrumenten, ma-

afgaand aan een partijvorm bij één van de

je moet doen. Dat is de kern van het mentaal

nieren proberen aan te leren om je aandacht

trainingen een teamgenoot de opdracht had

goed functioneren in een sportsetting, maar

bij je taken te houden.”

gegeven Kluivert verbaal aan te pakken met

had bijvoorbeeld de rode kaart van Patrick

ook in het dagelijks leven.”

Maximale potentieel
“In wedstrijden kun je niets wat je niet in je
hebt”, lijkt Van Yperen een open deur in te

‘WANNEER JE ZAKEN VISUALISEERT, TRAIN JE JE BREIN
VOOR DIE MOMENTEN WAAROP BELANGRIJKE

trappen. “Als je tijdens trainingen nog nooit

SITUATIES ZICH AANDIENEN’

met je linkerbeen hebt kunnen schieten, zul je
dat tijdens een wedstrijd ook niet kunnen. Het
maximale wat je kunt bereiken in een wedstrijd
is het maximale potentieel wat je getraind hebt.
Maar hoe je werkelijk speelt, is uiteindelijk de

Je brein trainen

ranzige teksten”, meent Van Yperen. “Waar-

uitkomst van de som ‘hoe je kunt spelen versus

Voetballers hebben sportpsychologen echter

schijnlijk was Kluivert dan tijdens één zo’n

prestatieverlies.”

niet de hele week tot hun beschikking en

training - terecht - al laaiend geworden en

De sportpsychologie houdt zich ermee bezig

daarom is daarin ook een belangrijke taak

had je hem aan de hand daarvan kunnen wij-

hoe spelers op belangrijke momenten kunnen

weggelegd voor de trainer/coach, vindt Van

zen op mogelijke gebeurtenissen tijdens de

laten zien wat ze in huis hebben. Dat ze hun

Yperen. “Trainers zijn er in eerste instantie

wedstrijd. Zaak is echter wel dat je zulke din-

volledige potentieel kunnen benutten. “En dat

mee bezig het potentieel niveau te verbeteren,

gen goed moet kunnen uitleggen, zodat Klui-

gebeurt eigenlijk nooit”, voegt Van Yperen daar

maar het voorkomen van prestatieverlies tij-

vert uiteindelijk begrijpt dát een medespeler

meteen aan toe. “Spelers en coaches kunnen

dens belangrijke wedstrijden, dat tekent de

van zijn coach de opdracht heeft gekregen

dan wel denken dat zij tijdens een belangrijke

coach.” En daar zijn methoden voor, leert Van

hem tijdens de training uit de tent te lokken

wedstrijd meer moeten laten zien dan ze kun-

Yperen, die vervolgens wijst op een Nike-com-

en waaróm daarvoor is gekozen. Dan moet je

nen, maar dat kan gewoon niet. Je kunt niet

mercial van Robert Lewandowski. Daarin

hem duidelijk maken: ‘Ik begrijp dat jij dit niet

harder lopen dan je kunt. Het maximale wat je

wordt getoond hoe de spits van Bayern Mün-

trekt. Maar wanneer dat zo is, kan ik jou niet

in je hebt, is ook het maximale wat je kunt.

chen zich zittend op de bank inbeeldt dat hij de

opstellen, want in de wedstrijd zal jouw te-

Sterker nog: Er is bijna altijd prestatieverlies.

wedstrijd van de daaropvolgende dag aan het

genstander hetzelfde roepen. Wanneer jij dan

En als sportpsycholoog, maar ook als coach,

spelen is. ‘Wanneer je zaken visualiseert, train

zo reageert, word je eruit gestuurd en dat

probeer je dat prestatieverlies te beperken.”

je je brein voor die momenten waarop belang-

willen we allebei liever niet.’’’
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Nico van Yperen, Sportpsycholoog

Toen hij later bij het Nederlands elftal terug-

Advocaat van de duivel

moeten zijn. In en tegen het op papier veel

keerde als assistent-bondscoach heeft Kluivert

In de voorbereiding op een nieuw voetbalsei-

mindere Montenegro stond Oranje op een

in de Telegraaf zelf ook aangegeven dat die be-

zoen wordt bij menig club een doelstelling ge-

comfortabele 0-2-voorsprong en wetende dat

wuste rode kaart als lesmateriaal diende.

formuleerd. De ene wil graag promoveren en

Noorwegen eerder op de dag verrassend ge-

waar mogelijk kampioen worden; de ander wil

lijk gespeeld had tegen Letland zou dat ruim-

Een andere trainerstruc is volgens Van Ype-

juist niet degraderen. “Zo’n seizoen wordt

schoots volstaan. Maar toen gebeurde waar

ren ‘bewust ontregelen’ (planned disruptions),

dan van tevoren doorgenomen: Hoe wil je zijn

vrijwel niemand op rekende; Montenegro

gaf hij onlangs aan in een blog op zijn web-

als speler, als team en als club? Daarbij zou je

maakte 1-2, Nederland raakte de weg een

site. Hij noemde daarbij het voorbeeld dat Van

als trainer/coach echter ook een keer advo-

beetje kwijt en moest in de slotminuut ook

Gaal in zijn tweede periode als bondscoach

caat van de duivel kunnen spelen. Stel je spe-

nog de gelijkmaker slikken. “Op het laatste

ooit een overtreding op Georginio Wijnaldum

lers in de voorbereiding nou eens de vraag

moment voor de aftrap kregen de spelers van

in een trainingspartij expres onbestraft liet.

welke redenen er zouden kunnen zijn waarom

het Nederlands elftal te horen dat Noorwegen

‘Dit zijn doordachte, ontregelende acties on-

je deze doelstelling niet gaat halen.” De rede-

gelijk gespeeld had. Maar het leek wel of dat

der gecontroleerde omstandigheden’, legt

nen die dan gegeven worden, zou je verder

scenario niet doorgesproken was, want er

Van Yperen daarbij uit. Er werd met opzet niet

kunnen uitdiepen en daar zou je je tegen kun-

werd best lamlendig gespeeld tegen Monte-

gefloten om te zien hoe Wijnaldum zou reage-

nen proberen te wapenen door je op de facto-

negro. En wanneer dat scenario wel doorge-

ren. ‘Deze acties zijn bedoeld als leerervaring.

ren te richten die je in positieve zin (nog) kunt

sproken was, verbaast me het resultaat nog

Het is daarom essentieel dat trainer en spor-

veranderen.

meer.”

Controle
“Control the controllables”, houdt Van Yperen
de aanwezigen in Zwolle voor. “Richt je op
waar je zelf controle over hebt.” Door middel
van het zogeheten cirkelmodel probeert Van
Yperen duidelijk te maken dat je je als sporter
echt op de kern moet focussen. Je focus
moet liggen op je taakuitvoering en zowel interne afleidingen (zoals de kans om te falen
en de gevolgen daarvan) als externe afleidingen (weer, lawaai, publiek, scheidsrechter)
moeten je niet van je stuk kunnen brengen.
“Natuurlijk”, gaat Van Yperen verder, “wanneer je een belangrijke penalty moet nemen,
schiet er heus wel eens door je hoofd: ‘Als ik
deze penalty mis, is het over’. Dat is een ne-

‘ZOWEL INTERNE ALS EXTERNE AFLEIDINGEN
MOETEN JE NIET VAN JE STUK KUNNEN BRENGEN’

gatieve, maar wel een heel normale gedachte.” Die gedachte proberen uit te schakelen, valt niet mee en is volgens Van Yperen
ook niet de beste manier om daarmee om te
gaan. “Denken dat je er niet aan mag denken
of alle varianten daarop werken over het al-

ters achteraf bespreken hoe de sporters rea-

Scenario’s moeten feitelijk op voorhand wor-

gemeen niet. Accepteer dat je die gedachten

geerden op de ontregelingen. Sporters kun-

den doorgesproken, vindt Van Yperen, die on-

hebt, maar probeer van tevoren te visualise-

nen bijvoorbeeld gaan schelden, een fout of

derlaatst nog een mooi voorbeeld zag bij het

ren hoe je je bij zo’n gedachte weer kunt rich-

overtreding maken, opgeven of taken niet,

Nederlands elftal. Oranje stelde uiteindelijk

ten op je taak. Dat kun je trainen en daar zul

verkeerd of te langzaam uitvoeren. Trainers

pas in haar laatste kwalificatiewedstrijd deel-

je aan moeten blijven werken. Ontwikkel een

geven vervolgens op constructieve wijze aan

name aan het WK in Qatar veilig, maar de buit

ritueel dat je kunt toepassen op de momenten

wat zij hadden willen zien.’

had enkele dagen daarvoor eigenlijk al binnen

waar de druk heel hoog is. De Amerikaanse
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sprinter Michael Johnson zei ooit: ‘Druk is
niets meer dan de schaduw van geweldige
kansen en mogelijkheden.’”
Verder wijst Van Yperen erop dat er globaal
twee soorten motivatie zijn: de motivatie om
iets positiefs te bereiken (zoals winnen, vooruitgaan, een techniek leren), en de motivatie
om iets negatiefs te voorkomen (zoals verliezen, achteruitgaan, fouten maken). In een eerdere blog (zie www.SportScience.blog) behandelde Van Yperen dit item al eens. ‘Waar
denk je aan bij niet verliezen? Precies, aan
verliezen. En als je als sporter aan één ding
juist niet wilt denken, dan is het aan verliezen.
Immers, de kans op een nederlaag wordt
daardoor aanzienlijk groter.’ Daarom zijn tip:
“Richt je op wat je moet doen en niet op wat

‘RICHT JE OP WAT JE MOET DOEN EN NIET OP
WAT JE MOET LATEN OF WILT VOORKOMEN’

je moet laten of wilt voorkomen.”

Gestructureerd interview

den elkaar in een wurggreep, want zij weten

ren ook. Zo legt hij bijvoorbeeld tot slot van

Iedere vaardigheid vereist oefening, roept Van

ook dat als zij dat ene talent niet oppikken een

zijn presentatie de Jamaicaanse sprinter

Yperen in herinnering. Op technisch gebied, op

andere club er wel mee aan de haal gaat. En

Usain Bolt en de Amerikaanse zwemmer

tactisch gebied, maar zeker ook op mentaal ge-

wanneer grote clubs uit hun veertig jeugdspe-

Michael Phelps naast elkaar. Zij waren allebei

bied. “Je kunt heel veel dingen aanleren, maar

lers uiteindelijk vier toppers weten te halen,

een ongekend fenomeen in hun sport, maar ze

dan moet je daarvoor wel de juiste aankno-

hebben ze de kosten er alweer uit.”

waren ook tegenpolen van elkaar. “De ex-

pingspunten krijgen. Wat moet je doen om een

treem extraverte Usain Bolt zocht zijn con-

bepaalde prestatie te bereiken? Een mental

Er zijn echter ook andere voorbeelden. Messi

centratie, zijn ontspanning voorafgaand aan

coach is bijvoorbeeld zo iemand die je daarbij

ging bijvoorbeeld ‘pas’ op 13-jarige leeftijd naar

wedstrijden in de interactie met het publiek,

kan helpen.”

FC Barcelona. ”Dat is een leeftijd waarop dat

waardoor hij scherp aan de startstreep kon

wel kan. Dan is de speelfase wel zo’n beetje

verschijnen. Maar de man met de meeste

Zo raadt Van Yperen aan bij talenten ‘een soort

voorbij en wordt de prestatiefase ingeluid. Dan

Olympische gouden medailles, Michael

gestructureerd interview’ af te nemen. “Een

weten spelers over het algemeen ook wat ze

Phelps, was juist het tegenovergestelde: een

jonge voetballer heeft ook al zijn ervaringen,

willen, kun je ze goed uitleggen welke route ze

zombie, vaak met capuchon en koptelefoon

dus dan ga je in eerste instantie kijken hoe het

daarvoor moeten bewandelen en kun je aan

op, om pas op het laatste moment alles af te

met hem gaat. Wat valt je op als hij speelt?

bepaalde aspecten gaan werken.”

gooien en er vol voor zou gaan.”

niveau? Dat soort vragen stel je om te kijken

Winst

De Braziliaan Pelé had ook zijn eigen voorbe-

waar de verbeterpunten liggen en of zo iemand

Uit het hedendaagse profvoetbal komen er

reiding. De volgens velen beste voetballer van

daar ook open voor staat. Dat kun je vergelijken

steeds meer verhalen naar buiten van spelers

de wereld wilde voor belangrijke wedstrijden

met jonge kinderen die door ouders naar een

die baat hebben (gehad) bij een mental coach

graag even alleen zijn in de kleedkamer en

voetbalclub worden gestuurd, maar zelf liever

of clubs die zelfs een sportpsycholoog in

zich op die momenten inbeelden dat hij als

helemaal niet willen voetballen.” Laat jonge

dienst hebben genomen, maar Van Yperen

klein jongetje met zijn vriendjes op de Copa-

voetballers vooral lekker voetballen, is de stel-

merkt dat het mentale aspect in het amateur-

cabana een potje aan het voetballen was. Die

ling van Van Yperen. “Plezier is het allerbelang-

voetbal nog te veel onderbelicht blijft. “Ik

mindset probeerde hij op die manier weer op

rijkste. Vanuit een ontwikkelingsperspectief

denk dat er op dat gebied nog heel veel winst

te roepen voor hij het veld opstapte. Dat ge-

zou je dus eigenlijk wensen dat voetballers zo

te behalen valt. Ja, dat is echt iets wat op je

voel wil je hebben. Maar hoe je daar komt, is

lang mogelijk bij hun amateurclub blijven spe-

prioriteitenlijstje zou kunnen komen te staan.

voor iedereen anders. En daar ga je naar op

len. Maar clubs uit het betaalde voetbal hou-

Maar ieder individu is anders, weet Van Ype-

zoek, al dan niet met hulp van anderen.”

Wordt hij vaak afgeleid? Hoe is zijn spannings-
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Van de bestuurstafel
CONTRIBUTIE-INNING 2022
Net zoals de afgelopen jaren, zal de contributie voor het jaar 2022

Waarmee kunt u als lid ons en uzelf van dienst zijn?

worden geïnd door ClubCollect. Voor alle duidelijkheid: ClubCol-

Gelet op de wijze waarop de contributie zal worden geïnd, is het van

lect is géén incassobureau. Bij vragen over de contributie-inning

belang dat de gegevens op uw persoonlijke profielpagina (via

altijd contact zoeken met de VVON en dus niet met ClubCollect.

www.vvon.nl onder MIJN VVON) actueel en juist zijn. U zou ons, en
uiteraard ook uzelf, een groot plezier doen door uw gegevens te

Op welke wijze zal de contributie door ClubCollect worden
geïnd?

controleren en waar nodig te actualiseren. Doe dit bij voorkeur zo
snel mogelijk maar uiterlijk vóór het einde van het jaar.

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributieinningen over. U als lid wordt door ClubCollect per e-mail of Sms-

Met name uw e-mailadres, 06-nummer en uw IBAN-rekeningnum-

bericht geïnformeerd over het feit dat de contributie 2022 van uw

mer zijn hierbij van belang. Wanneer u niet weet hoe in te loggen,

rekening zal worden afgeschreven via automatische incasso.

stuur dan even een e-mail naar info@vvon.nl

De e-mail of Sms die u ontvangt bevat een link waarmee u op uw
persoonlijke betaalpagina komt. LET OP: In principe hoeft u zelf

Betaal op tijd en voorkom dat uw contributienota wordt
verhoogd

geen enkele actie te ondernemen.

Wanneer u ervoor zorgt dat uw gegevens actueel zijn, uw saldo op
uw rekening ten tijde van de automatische incasso voldoende is,

U krijgt echter wel de mogelijkheid om via de knop ‘Bekijk betaal-

dan zal uw contributiebetaling vlekkeloos gaan verlopen.

mogelijkheden en betaal’ de contributie te voldoen via IDEAL.
Indien u vóór de uiterste betaaldatum, die vermeld staat op de

LET OP: Wanneer u c.q. uw bank de automatische incasso storneert

factuur, betaalt via IDEAL zal er uiteraard geen automatische

vanwege bijvoorbeeld onvoldoende saldo of omdat u zelf storneert,

incasso gaan plaatsvinden.

dan wordt door ClubCollect een bedrag aan u doorberekent van
€ 3,50, zijnde storneringskosten. Deze kosten komen dus bovenop

Wanneer u niet kiest voor betalen via IDEAL, en uw IBAN-nummer is

de door u te betalen contributie.

juist vermeld op uw profielpagina (MIJN VVON), dan zal de contributie automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.

Uiteindelijk zullen er, net als voorgaande jaren, ook leden zijn die na
diverse herinneringen niet overgaan tot het betalen van de verschul-

Op of omstreeks 10 januari 2022 krijgt u van ClubCollect een e-mail-

digde contributie. Hoewel wij als VVON flexibel en begripvol zijn,

bericht of SMS. Vervolgens kunt u handelen zoals hierboven

zullen ook wij uiteindelijk helaas genoodzaakt zijn de vordering van

beschreven. Nogmaals: u hoeft dus zelf in principe helemaal niets

de contributie uit handen te geven.

te doen. Wanneer u niet betaalt via IDEAL zal de contributie automatisch worden afgeschreven.

Mocht u uw lidmaatschap van de VVON willen opzeggen dan is dat
niet meer mogelijk voor het jaar 2022. Wilt u uw lidmaatschap met

BETALING VIA IDEAL. Het meest eenvoudige is om te betalen via

ingang van het jaar 2023 opzeggen, dan dient u dit, conform onze

IDEAL. De contributie wordt dan direct van uw rekening afgeschre-

statuten, te doen vóór 1 november 2022.

ven en u heeft hiermee voldaan aan uw verplichtingen.
Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen via het digitaal insturen
BETALING VIA AUTOMATISCHE INCASSO. Wanneer u niet kiest om

van een formulier dat u kunt vinden en invullen via onze website. Uw

via IDEAL te betalen, dan zal de opdracht tot automatische incasso

opzegging is pas definitief wanneer u hiervan een bevestiging heeft

omstreeks 24 januari 2022 aan uw bank worden aangeboden. Hier-

ontvangen.

van krijgt u ook bericht via e-mail/Sms. Vervolgens kan het nog
gemiddeld 4 tot 6 dagen duren voordat het bedrag daadwerkelijk van

Vragen?

uw rekening wordt afgeschreven. Voor u is het van belang dat u

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over de inning van de

vanaf 24 januari 2022 beschikt over voldoende saldo op uw reke-

contributie, dan kunt u uiteraard een e-mail sturen naar

ning, omdat anders de betaling zal worden gestorneerd.

penningmeester@vvon.nl

Stornering kost u dan 3,50 extra.
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Registratie Licentiepunten

Terugkijken van de VVON jubileum
symposia via het VVON YouTube kanaal

Licentiepunten behaald bij door de VVON georganiseerde bijscholingen/

In deze uitgave van ‘De TrainerCoach’ wordt uitge-

ten’ van het VVON-account van de VVON-leden. Certificaten behoren daar-

breid stilgestaan bij het symposium dat plaatsvond

mee tot het verleden.

Webinars worden automatisch bijgeschreven op het ‘Overzicht Licentiepun-

op 17 november 2021 in Zwolle. De presentaties van
dit symposium zijn door leden van de VVON ook in

Onlangs heeft de KNVB besloten ook licentiepunten te gaan registreren. Het

zijn geheel terug te kijken via het YouTube kanaal

betreft hier licentiepunten die elders – dus niet bij de VVON – zijn behaald.

van de VVON. Het is de bedoeling dat ook de sympo-

Deze elders behaalde licentiepunten kun je als lid van de VVON echter

sia die zijn gepland in Nieuwegein en Tilburg (en

eenvoudig uploaden/toevoegen op het ‘Overzicht Licentiepunten’ van je

wanneer corona geen roet in het eten heeft gegooid

VVON-account ‘MIJN VVON’ via de knop ‘Externe bijscholing toevoegen’. Dit

hebben deze inmiddels plaatsgevonden) zijn terug te

kun je doen door een print screen/screenshot van je KNVB-account ‘Mijn

kijken via YouTube. Check dus onze website om te

Trainerslicentie’ te maken. Mocht je van andere bijscholingspartners nog

kijken of deze video’s reeds beschikbaar zijn.

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.

Jan Schmitz benoemd
tot lid van verdienste
Op 21 oktober jl. heeft de VVON afscheid genomen van Jan Schmitz. Normaliter gebeurt dit altijd tijdens een Algemene Ledenvergadering. Maar omdat
Jan er op de ledenvergadering in september niet bij kon zijn, was ditmaal het
Van der Valk hotel in Arnhem de plaats van handeling. Tijdens een besloten
lunch met collega’s uit zijn district, een afvaardiging van het VVON-bestuur
en uiteraard zijn echtgenote werden vele herinneringen opgehaald en
besproken. Jan Schmitz is al meer dan 40 jaar lid van de VVON en het overgrote deel van die 40 jaar heeft hij zich ingezet voor (de leden van) de VVON.
Eerst als bestuurslid van de afdeling Gelderland en later als districtsvertegenwoordiger in het district Oost. Voetbalvereniging VDZ is de voetbalclub
waar hij eveneens veel van zijn (vrije) tijd heeft doorgebracht. Bij de VVON
was hij vooral betrokken bij het organiseren van bijscholingen. En daarnaast
konden leden uit zijn district altijd bij hem terecht met vragen en/of problemen. Onlangs heeft Jan te kennen gegeven te willen stoppen met zijn activiteiten voor de VVON. En na zoveel jaren van inzet voor de VVON kunnen wij
zijn besluit zeer goed begrijpen en respecteren. Nadat Wim Benders (coördinator district Oost) en voorzitter Arnold Westen mooie woorden hadden
gesproken werd Jan Schmitz, als dank voor zijn jarenlange inzet, benoemd
tot lid van verdienste.
Foto: Jan Schmitz met echtgenote en Wim Benders (staand)
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Alex Pastoor

Alex Pastoor:

Wees eerlijk naar jezelf en werk vanuit
een visie om te groeien als trainer-coach
In 2001 beëindigde hij zijn voetbalcarrière bij het Oostenrijkse SCR Altach. Eerder dit jaar beëindigde Alex
Pastoor vooralsnog zijn trainersloopbaan bij dezelfde club. Of er nog een vervolg komt, is afwachten. De
cirkel lijkt rond. Ondertussen zit de Noord-Hollander niet stil en krijgt hij energie van de begeleiding van
jonge ambitieuze trainer-coaches. In de presentatie die Pastoor gaf aan het publiek in Zwolle vertelde hij over
belangrijke zaken die nodig zijn om te groeien als coach.
Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Cees Bakker & Maurice Shourot
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Alex Pastoor

Als kind hield de jonge voetballer al notities bij van zijn wedstrijden en

aanstelling als hoofdtrainer van een oud-international met weinig trai-

noteerde hij de opstellingen waarin gespeeld werd. Eén van Pastoors’

nerservaring niet goed uitpakte. Gelukkig zijn er ook coaches die hun

trainers, Foppe de Haan, zag een trainer in zijn middenvelder Alex en

weg echt wel op een geleidelijke manier nemen. Michael Reiziger,

duwde hem richting het CIOS om zijn eerste trainersdiploma’s te beha-

Ruud van Nistelrooy, Ron Vlaar en Khalid Boulahrouz zijn daar wellicht

len. Maar daarbij bleef het niet en later behaalde hij ook de hoogste

mooie voorbeelden van.”

twee diploma’s. “Ik koos de weg van de geleidelijke groei en begon bij
AZ onder-17 en vervolgens bij de amateurs. Het was al snel duidelijk

Mentor gemist

dat voetballer zijn een stuk makkelijker was dan het vak trainer-coach.

“Als ik terugkijk naar mijn weg, dan heb ik een mentor wel gemist.Ik heb

Ik weet nog dat ik bij de jeugd van AZ begon met een positiespel 5 : 2.

veel zelf moet uitzoeken en ervaren. Daardoor rommelde ik soms wat

Het Hoofd Opleidingen vroeg me waarom ik dat deed, maar met die

langer door dan misschien nodig was met wél goede begeleiding. Er

vraag hield ik me toen nog niet bezig. Bij de eerste wedstrijd vroeg ik

zijn genoeg vraagstukken te bedenken waarbij ik wel even had willen

me wel af waar ik op moest gaan letten. Maar ik had nog geen idee. Ik

overleggen met iemand. Zo ging er een keer bij de amateurs mijn best-

moest zo veel meer kunnen om het succesvol uit te voeren dan dat ik

betaalde speler op vakantie bij een play-off-wedstrijd. Hoe ga je daar-

als voetballer gewend was. Niet alle topspelers lijken dat te beseffen.

mee om als beginnende trainer? Het was prettig geweest als ik daar-

Het trainersdiploma met een verkorte route behalen en ex-topspelers

over contact had kunnen hebben met iemand om mijn ideeën over mijn

direct als hoofdcoach aanstellen bij een profclub, is wat mij betreft

bedachte aanpak te toetsen. Maar zo kun je ook denken aan overleg

geen verstandig idee. Het kan wel slagen als er een ervaren maar

over een wissel of trainingsvormen en vele andere zaken. De afgelopen

vooral goede assistent naast staat en er een directie zit die een trainer

jaren heb ik zo vaak stagiaires voor UEFA-Pro gehad die me vroegen om

kan begeleiden en uit de wind kan houden. Maar dan nog is het ris-

hen te helpen of trainers die een weekje wilden meekijken. Het gaf me

kant. Er zijn ondertussen voorbeelden genoeg te geven waarbij een

veel voldoening en energie om hen te kunnen helpen.
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Daarom besloot ik daar mee door te gaan. Ik wil nu graag met name beginnende trainer-coaches bijstaan in hun ontwikkeling.”

Drijfveren

10 vragen die een coach zich regelmatig mag
stellen

In de presentatie aan de 450 trainer-coaches gaat het vooral over zelf-

1.

Wie ben ik als mens?

reflectie. Iets dat Pastoor als de basis ziet voor het ontwikkelen van leiders

2.

Wie ben ik als trainer?

naast het veld. Hij stelt alle luisteraars tien vragen (zie figuur 1) en

3.

Waarom wil ik trainer-coach zijn?

geeft er voor zichzelf ook antwoord op. Daarin zijn diverse handige tips

4.

Wat doe ik als trainer-coach?

5.

Wat vinden spelers bij mij?

komen tot oplossingen en structurele vooruitgang. Denk strategisch.

6.

Waar begin ik als trainer-coach?

Zo zocht ik naar een inspanningsfysioloog / data-analist bij een club.

7.

Wanneer ben ik een toptrainer-coach?

Maar er was geen budget beschikbaar. We hebben gezocht naar een

8.

Welk voetbal wil je spelen?

alternatieve weg en vonden een stagiair op dat gebied en waren zo

9.

Hoe train en coach ik?

10.

Schrijf je visie eens op papier. Heb je al een visie?

verwerkt. Zo geeft hij aan bij de tweede vraag dat je als trainer betrokkenheid mag tonen naar je spelers, staf en club. “Denk creatief om te

toch geholpen.” Bij de vraag waarom mensen trainer-coach willen zijn,
kwam het woord kameraadschap naar voren. Een belangrijke drijfveer
voor hem evenals de liefde voor het spel. Toch vroeg Pastoor zichzelf
regelmatig af of de mooie kanten de mindere kanten wel waard zijn.

Figuur 1

“Want als het niet goed gaat, heeft dat ook effect op het gezin. Coaches op een hoger niveau met veel aandacht in de pers moeten deze

bij is het heel belangrijk vooral de individuen aandacht te geven. Een psy-

afweging regelmatig maken.”

choloog zei me eens dat je meer vooruitgang boekt door elke persoon afzonderlijk aandacht te geven dan uitsluitend met het gehele team bezig te

Leiderschap en voorbeeldgedrag

zijn. Daar ben ik als trainer dan ook veel mee bezig.”

Bij de vraag ‘Wat doe ik als trainer?’ staat Pastoor wat langer stil. “Ik leid”
zegt hij. “En soms is dat ook met lange-ij als het voetbal niet mooi is of als

Plezier, ambitie en uitdagen

je meerdere keren achter elkaar verliest. Leiderschap is belangrijk. Jij

‘Wat vinden spelers bij mij?’ is een volgend aspect waarover Pastoor

bent als trainer altijd de eindverantwoordelijke en neemt alle beslissin-

wil dat de toehoorders nadenken. “Het meest belangrijke is dat spelers

gen. Daarbij kun je bepalen of je wel of niet overlegt met anderen, maar jij

plezier geboden wordt. Het is de belangrijkste brandstof als je het mij

besluit. Je bent daarnaast ook altijd een voorbeeld binnen club. Jij staat

vraagt. Plezier bieden op de trainingen, maar jongens kunnen ook ge-

het meest in de spotlights en daar moet je altijd rekening mee houden. De

nieten van een mooie speelwijze of zien dat wat we trainen terugkomt

buitenwereld kijkt naar je en doet dat ook overal. Een manager zei een

in de wedstrijd. Daarnaast is ambitie voor spelers ook meestal belang-

keer tegen me: ‘ik heb liever dat je een marathon loopt dan dat je veel

rijk. Ik wil ze daarin bijstaan en stel voetballers daarover ook vragen:

overgewicht hebt en met een peuk in je bek loopt’. Hij vond voorbeeldge-

Kun je bepaalde dingen al? Wat wil je bereiken? Wat moet je er aan

drag belangrijk. Zo is het ook als ik ergens in het openbaar verschijn, ze-

doen? Waar wil je uiteindelijk graag spelen? Als een speler bij Excelsi-

ker nu met Covid. Ik kan niet zonder mondmasker gaan zitten op plekken

or tegen me zegt dat hij naar Liverpool wil dan vraag ik daarop door.

waar het niet mag. Naast het leiden en het zijn van een voorbeeld ben ik

Ben je daar al aan toe? Wat is ervoor nodig om daar te komen? Welke

ook bezig met het zorgen voor maximale prestatie en ontwikkeling. Daar-

tussenstappen kun je maken? Het zijn allemaal zaken waarover je met
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jongens kunt praten en waarbij je kunt meedenken met hen. Voor mij is
het verder belangrijk om spelers te blijven uitdagen, op trainingen
maar ook bij de gesprekken met elkaar. Zo probeerde ik elke wedstrijdbespreking weer wat anders te doen. Het is bijvoorbeeld leuk om
een filmpje van een speler te tonen dat je op social media vindt. Dat
probeer ik te linken aan de wedstrijd of aan de teamdynamiek. Ze
moeten de aandacht erbij hebben en telkens denken ‘waar komt ie
vandaag nu weer mee’.”

Waar begin je?
“Als trainers beginnen, is het handig dat ze zichzelf afvragen waar ze
starten in hun carrière maar ook weer bij een nieuwe club. Foppe zei
me dat ik moest insteken op het niveau van de selectie waarmee ik
ging werken. Probeer dat goed in te schatten en denk vervolgens na
wat realistisch gezien haalbaar is met jouw groep. Niet alleen in ranking maar ook in wat je tactisch wilt bereiken. Verder zou ik werken
aan spelbegrip van de spelers. Leg een goed fundament neer wat dat
betreft. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door spelers op jonge leeftijd
ook op andere posities in andere linies te laten spelen, zodat ze beseffen hoe mensen daar denken en wat zij zien vanuit hun positie. Als je
koud van het veld afkomt, lijkt het mij het beste om bij de amateurs te
starten. Daar heb je minder druk en kun je meer proberen. Hoe breng
je bijvoorbeeld discipline in een team op een lager niveau? Vroeger
had ik Fritz Korbach als trainer en die deelde boetes uit als coach als je
te laat kwam. Hij hield de discipline er op humoristische wijze in. Toen
ik bij de amateurs dat ook in wilde voeren, kwam ik bedrogen uit. Mijn
aanvoerder werd terecht boos op me toen hij te laat kwam op een training. Hij was installateur, had tot zijn knieën in de blubber gewerkt,
zich rot gehaast naar huis, snel een maaltijd naar binnen gepropt, tas
gepakt en kwam net wat te laat. Toen moest ik concluderen dat het
systeem bij de amateurs niet werkte.”

Optimaal presteren
Pastoor begon zijn verhaal gekscherend dat hij met zijn presentatie
een snelcursus zou geven om toptrainer te worden. ‘Wanneer ben je
een toptrainer-coach?’ is ook één van zijn vragen. “Daarmee bedoel ik
niet alleen op het hoogste niveau maar op elk niveau. Voor mij ben je
CV ALS SPELER

2006 – 2008 SC Heerenveen

goed bezig als elk individu waaronder de spelers, de reserves maar

1989 – 1995 FC Volendam

(assistent)

ook de staf optimaal presteert. Je weet als hoofdcoach ook zo veel

1995 – 1998 SC Heerenveen

2008 – 2009 Feyenoord

mogelijk van alle betrokkenen en houdt daarmee rekening of gebruikt

1998 – 1999 SC Harelbeke

(2e team)

deze informatie ten positieve. Daar bovenop is het natuurlijk zo dat het

1999 – 2001 Austria Lustenau

2009 – 2011 SBV Excelsior

team maximaal moet presteren. En het is nog mooier als je de club iets

2001 – 2001 SCR Altach

2011 – 2013 NEC

brengt dat structureel goed en duurzaam is.”

CV ALS TRAINER
2001 – 2002 AZ jeugd

2014

Slavia Praag

2014

AZ (assistent en

Eisen op basis van kwaliteit

hoofdtrainer)

Eén van de laatste vragen die de ex-trainer van onder andere Sparta

2002 – 2005 AFC’34

2015 – 2018 Sparta Rotterdam

Rotterdam aan de zaal stelt is ‘Hoe train en coach ik?’. Het antwoord

2005 – 2006 Fenerbahce SK

2019 – 2021 SCR Altach

van Pastoor: “Ik eis op basis van de aanwezige kwaliteiten. Ik wil de

(2e team)
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belangrijk dat er een prestatiesfeer heerst. Deze moet wel aangenaam

directe houding. Soms zei hij zaken die misschien voor zijn carrière niet

zijn. Spelplezier en uitdagingen moeten op het hoogste niveau wel al-

altijd even handig waren. “Ik heb altijd respect voor iedereen, maar

tijd kwaliteit opleveren. Tot slot gaf ik altijd het individu aandacht. Dat

geen ontzag. Of een persoon in de hiërarchie boven of onder me staat,

is de manier waarop ik het deed, maar er zijn honderden wegen naar

maakt mij niet uit. Iedereen krijgt dezelfde eerlijkheid. Ik wil vooral eer-

Rome natuurlijk en dat geldt voor de meeste vragen. Het is niet goed of

lijk naar mezelf zijn en geen ruzie met mezelf krijgen.” Zo heeft Pastoor

fout. Het gaat erom dat je als trainer erover nadenkt.”

veel moeite met mensen die oordelen over anderen, terwijl ze niets weten van de persoon of de situatie in kwestie. “De media bereiken en

Vragen beantwoorden vanuit visie

beïnvloeden veel mensen. Daarmee kunnen ze een (helaas soms nega-

Aan het eind van de presentatie laat Alex Pastoor nog een sheet zien

tieve) sfeer neerzetten om iemand heen die volledig onterecht is. Dat

met als onderwerp visie. “Heb je daar al eens over nagedacht? Als je in

heeft vaak niet alleen effect op de betreffende persoon, maar ook het

een professionele voetbalomgeving werkt dan heb je te maken met 25

gezin wat daaraan vastzit. En dat vanuit een commercieel oogpunt. Zo

tot 35 selectiespelers met tien tot vijftien stafleden, met administratieve

ook de kranten. Kijk eens hoeveel moeite er gedaan is om Erik ten Hag

mensen, bestuursleden, sponsoren en met zaakwaarnemers. Al deze

onderuit te halen terwijl dat in mijn ogen een sieraad van een coach is

mensen komen met vragen naar je toe en dan is het handig dat je op alle

voor het Nederlandse voetbal. Iemand die rustig en inhoudelijk zeer

vragen een antwoord hebt. Jij bent de leidende persoon, het voorbeeld

sterk is. Hij weet wat hij wil en draagt dat prima over naar zijn spelers.

en de eindverantwoordelijke. Dat verwacht men van jou. Het is prettig

Als ten Hag later naar het buitenland zou gaan en daar succesvol is, dan

als je er op zijn minst over nagedacht hebt en nog mooier misschien wel

is dat heel gunstig voor alle Nederlandse trainers. In het buitenland kijkt

een stukje ervaring erin hebt. Ik heb een achttal zaken op een rijtje ge-

men daar zeker naar en het vergroot de kansen voor anderen met de-

zet, er zijn er natuurlijk veel meer, waarover je een idee moet hebben en

zelfde nationaliteit.”

waar je als trainer-coach vragen over krijgt (zie figuur 2).”

Het verhaal van een technisch directeur
Eerlijk naar mezelf zijn

Bij en overstap naar een nieuwe club, onderzocht je met wat voor een

Na afloop wordt er nog nagepraat met de ervaren coach met nog altijd

soort werkgever je te maken ging krijgen? “Ik vind het belangrijk dat

de uitstraling van een jonge voetballer die op luchtige en vermakelijke

een trainer zelf ook vragen stelt tijden een sollicitatiegesprek bij een

toon zijn verhaal houdt, maar wel met een sterke inhoud. Hij praat ook

club. Allereerst moet je jouw visie uitdragen die het liefst is opge-

over zijn droom van vroeger: Hoofdtrainer bij Manchester United. Op de

bouwd uit kennis en ervaring. Het is wel prettig een beeld te krijgen

vraag waarom dat (nog) niet gelukt is, verwijst hij naar zijn eerlijke en

hoe een technisch directeur met de financiële middelen omgaat.

Figuur 2
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gaat. Het is belangrijk voor een coach dat hij altijd om zich heen kijkt
en probeert te vernieuwen in het belang van de vooruitgang van de
teamprestatie. Maar vraag je wel af wat het oplevert, of het bij de club
past en bij de spelers. En is er budget voor of is er op creatieve wijze
geld te besparen.”

Als trainer wat toevoegen
In het voetbal wordt veel bepaald door de kwaliteit van de spelersgroep wordt wel eens gezegd. Klopt dat? “De spelersgroep bepaalt
wel de mogelijkheden die je hebt. Maar je kunt als trainer wel wat toevoegen. Jij kunt er als trainer zeker meer van maken dan de som van
elf individuen. Dat doe je door voorwaarden te creëren, ze in de juiste
toestand te laten komen waardoor spelers en team optimaal renderen.
Het werken vanuit een begrijpelijke opvatting geeft spelers houvast.
Soms lijkt het alsof je dat niet nodig hebt en raak je in een soort van
flow waarin veel dingen goed gaan. Maar als het tegenzit en je hebt
geen fundament gebouwd, dan is er vaak niets meer om op terug te

‘IK VERZAMELDE EEN NETWERK VAN SPECIALISTEN OM
ME HEEN DIE IK RAADPLEEGDE WAAR HET NODIG WAS’
Het beeld dat geschetst wordt, is natuurlijk niet altijd de praktijk. Maar
het is wel belangrijk om te weten of een selectie goed samengesteld
wordt. Of er een programma is, op basis waarvan gescout wordt, wat
de rol van het tweede team is en die van de jeugdopleiding.”

Gebruik maken van specialisten
Om vervolgens te slagen als trainer kan het ook helpen dat je goede
mensen om je heen verzamelt, geeft Pastoor aan. “Je komt meestal
binnen door een netwerk. Supporters willen een naam en de directie
gaat uit zelfbescherming daar vaak in mee. Maar ik denk dat goede organisaties zelf echt gericht gaan zoeken. Meestal kom je dan te werken met een staf die er al is. Deze komen uit de koker van de technisch
directeur of een hoofd opleidingen bijvoorbeeld. Het kan voor een trainer wel prettig zijn om één persoon die hij kent mee te nemen, zeker in
het buitenland. Ik denk dat nog lang niet alle clubs trainers scouten of
zelf opleiden. Als je de diploma’s hebt, ben je op jezelf aangewezen als
het aankomt op groei. Ik verzamelde een netwerk van specialisten om
me heen die ik raadpleegde waar het nodig was of soms binnenhaalde
als het kon. Maar het is soms ook gewoon in gesprek gaan om te leren
van de specialisten. Psychologie is een uitermate belangrijk aspect in

vallen en dan is er geen redden meer aan. En voetbal is soms ook toe-

het voetbal in mijn beleving. Als je vrij in je hoofd bent kun je veel beter

val en geluk hebben. Heb je een spits die er veel maakt of niet? Als

presteren. Ik heb zo ook meerdere keren gebruik mogen maken van het

trainer probeer je dat toeval zoveel mogelijk uit te sluiten vanuit een vi-

leger om met de staf en spelers daarvan te leren. Zij zijn heel erg sterk

sie. En hoe makkelijk is het dan als je een omgeving hebt waarmee je

in het overbrengen van de boodschap, dat wat er ook gebeurt, een

kunt sparren. Dat is wat ik nu graag doe en waar ik mijn energie uit-

teamlid zich altijd aan zijn taken moet houden. Doe je dat in het leger

haal: een rol als sparringpartner. Prachtig om een individuele mentor te

niet, dan kan het fataal zijn. In het voetbal kan het beteken dat je een

zijn, opleider en begeleider voor ex-profspelers, ex-internationals, een

wedstrijd verliest omdat de collectieve prestatie dan naar beneden

divers groepje trainers of bij een club een aantal coaches bijstaan.”
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Jarno Voorintholt, fysiek trainer FC Groningen

Jarno Voorintholt, fysiek trainer FC Groningen

Waarden uit andere culturen
gebruiken om fysiek sterker te worden
Tijdens het VVON Symposium van woensdag 17 november was Jarno Voorintholt één van de gastsprekers.
Voorintholt is de huidige fysiek trainer bij FC Groningen. Tijdens zijn presentatie sprak hij over de brug tussen
cultuur en presteren aan de hand van de combinatie tussen topsportcultuur en fysieke voorbereiding.
Tekst: Marc Doornekamp | Beeld: Cees Bakker
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‘ER ZIJN MEERDERE CULTUREN DIE MET MINIMAAL GELD
EN FACILITEITEN TOCH HET MAXIMAAL HAALBARE HALEN’
Voorintholt is sinds 2014 betrokken bij de

met kinderen, die een lichamelijke, verstan-

mensen die als coach zich elke dag inzetten

eredivisieclub. In zijn eerste periode als

delijke of auditieve beperking hebben.

om atleten te ontwikkelen.”

leiding, waarna hij in de zomer van 2018 de

Zijn presentatie was opgebouwd uit deze

Obstakels

overstap maakte naar het eerste team waar

twee delen: topsportcultuur en fysieke voor-

Voorintholt is van mening dat wij juist obsta-

Danny Buijs aan het roer stond en nog

bereiding. Volgens hem zijn deze met elkaar

kels moeten creëren voor onze spelers. “In

steeds staat. De Drent kent een uitgebreide

verbonden. “Er zijn meerdere culturen die

bepaalde culturen liggen de obstakels voor

en veelzijdige voorgeschiedenis. Voorintholt

met minimaal geld en faciliteiten toch het

het oprapen. In Nederland kennen we dat

doorliep de jeugdopleiding van FC Emmen,

maximaal haalbare halen. Denk bijvoorbeeld

helemaal niet. Bij ons wordt het voor onze

maar brak niet door. Daarna volgde hij de

aan een land als Cuba. Weinig geld, maar ze

voeten weggeveegd. We moeten spelers

opleiding bij het korps Mariniers, doorliep

veroveren wel tientallen medailles bij het

niet alles laten ontnemen. In mijn waarheid

de Academie voor Lichamelijke Opvoeding

boksen. Of Jamaica met atletiek en de

moeten we meer obstakels maken. We moe-

en ging als docent Lichamelijke Opvoeding

slechte voetbalvelden van Brazilië. Niet de

ten bij de spelers zelfredzaamheid creëren.

aan de slag. Ook werkte hij in het onderwijs

faciliteiten zijn doorslaggevend, maar de

Dat versterkt hun hongerigheid en drive.

‘athletic development coach’ bij de jeugdop-
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Een mooi voorbeeld van obstakels creëren,

doen en wees consistent in handelen over

Of blijf je hetzelfde doen?” Voorintholt kiest

hoorde ik van atletiekbondscoach Charles

een langere periode. Mijn persoonlijke visie

in fysiek opzicht voor het tweede, alleen

van Commenée. Hij selecteerde bewust spe-

is structuur. Ontwikkeling en vrijheid binnen

blijft hij wel kritisch kijken naar het individu

lers van Jong Oranje niet. Niet vanwege hun

de vooraf vastgestelde kaders. Daarbij is

en de dosering. “Het is belangrijk consistent

kwaliteiten, maar om te kijken hoe ze rea-

mijn missie dat persoonlijke groei ontstaat

te blijven in het hanteren van de gezamenlij-

geerden op het nieuws. Haakten ze af of ver-

wanneer ik andere mensen mag laten groei-

ke visie.” Daarbij denkt FC Groningen ook

sterkte dit hun drive het beter te doen?” Van

en. Ik sta in dienst van anderen.” Door het

aan het ontwikkelen van het fundament.

Commenée haalde dit ook aan in zijn boekje

benoemen van zijn kernwaarden laat Voor-

“Een fysiek fundament voor zowel intern op-

High Perfomance Culture als basis voor suc-

intholt merken wat hij belangrijk vindt en

geleide spelers en spelers die op latere leef-

ces. “De weg naar succes is bezaaid met

hoe hij over zaken denkt. Deze karakterei-

tijd instromen.”

vele obstakels. Opgeven of ontwijken is dan

genschappen neemt hij mee in zijn werk als

geen optie, het aangaan van de uitdaging

fysiek trainer bij FC Groningen.

Voorintholt stelt de vraag waarom het toe-

wel. Je weerbaar opstellen is elke keer op-

passen van het fundament voor intern opge-

nieuw een beslissing die je neemt.” (Van

leide spelers makkelijker is dan voor extern

Commenée, 2014)

opgeleide spelers. “Zelf opgeleide spelers

Er zijn meerdere culturen die Voorintholt –
uit eigen ervaring of uit overdracht – inspireren: Het Korps Commandotroepen, All
Blacks (rugbyteam van Nieuw-Zeeland),
Korps Mariniers en voetbalclub Athletic
Club de Bilbao. “Vooral het vasthouden aan
normen, waarden en eigen identiteit inspireert. Bij het Korps Commandotroepen vallen ze al jaren terug op hun kernwaarden:
moed, beleid, trouw, eer en trots. Bij het
Korps Mariniers staan verbondenheid,
kracht en toewijding centraal.” Dat de natio-

‘AUTEUR EN
ATLETIEKTRAINER
HENK KRAAIJENHOF
SCHREEF OOIT:
“HET VERSCHIL
TUSSEN VOEDING
EN VERGIF
IS DE DOSIS”’

kennen de cultuur van de club. Zij weten na
ruim acht jaar wat er wordt gevraagd en wat
ze daarvoor moeten doen. Voor nieuwe spelers is dat anders. Die moeten wennen aan
hun nieuwe omgeving en wennen aan de
manier van trainen. Je zult geduldig moeten
zijn met de fysieke dosering van nieuwe
spelers. Grote volumes leveren, gekoppeld
aan hoge intensiteit gaan gepaard met blessures. Wij bieden de kaders waarin zij bewegen. Wij maken de programma`s en daarin hebben zij bepaalde vrijheden, in hun individuele behoeften. Wij – BVO’s – hebben de

nale rugbyploeg zoveel wint is volgens Voor-

mogelijkheid te kijken naar de geschiedenis

intholt geen geluk. “Het draait om die hele

van deze spelers. Wat kunnen ze aan? Wat

cultuur. Zij laten duidelijk zien wat zij willen

zijn ze gewend? Dat is voor trainers uit het

uitdragen. En wat zij willen nalaten. Hun le-

amateurvoetbal ingewikkelder. Mijn advies

gacy.” Onder de voetbalclubs huisvest

Voorintholt dacht ook na over welke cultuur

hierbij is minimaal doseren in de overload

Athletic Club de Bilbao een herkenbare cul-

er heerst bij FC Groningen. “Ik ben geen

over een langere periode.”

tuur. “Bilbao kent een organisatie met alleen

rasechte Groninger. Ik kom uit Gasselternij-

maar Basken. Alle spelers, jeugdtrainers

veen, Drenthe. Via omwegen kwam ik uit bij

Dosis

hebben een Baskische afkomst.”

FC Groningen. Als ik aan de organisatie denk,

Een belangrijke taak voor een fysiek trainer

dan zie ik dat we een duidelijk plan hebben.

is het voorbereiden op de meest kritieke sce-

Structuur

We zijn volks en staan dichtbij de mensen.

nario’s gedurende een wedstrijd. Daarbij is

“Ik heb het over cultuur, omdat verschillen-

We zijn begaan met de regio en hebben bin-

dosis het kernwoord. Auteur en atletiektrai-

de kernwaarden zijn gekoppeld aan eigen

ding met de omgeving. Als ik naar de provin-

ner Henk Kraaijenhof schreef ooit: “Het ver-

normen en waarden. Zoals nalatenschap:

cie Groningen kijk, bindt de club enorm.

schil tussen voeding en vergif is de dosis.”

Wat laat ik achter? Ik plant een zaadje: word

Er is een bepaalde mate van trots.”

Voorintholt wijst een vijftal kerntaken aan,

groter dan jezelf. Of Verbondenheid: we
doen het samen.”

waarbij hij consistentie ziet als principe:
Vorig seizoen eindigde de trots van Groningen – onder leiding van Danny Buijs - op een

• Het kunnen blijven uitvoeren van vaardig-

“Ik ben omdat wij zijn. ik wil vasthouden aan

keurige zevende plaats. Dit seizoen loopt het

heden onder extreme weerstand en stress

principes. Wees altijd voorbereid. Afspraak

minder bij de Groningers. “Dan is het de

(met name na de 75ste minuut): In het laat-

is afspraak, Tijd is tijd, niet goed is opnieuw

vraag: Ga je dan andere dingen doen?

ste kwartier is de vermoeidheid het hoogst→
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Volhouden van of groter maken van capaci-

Daarnaast is het zijn taak fysieke voorwaar-

Wat is zijn wedstrijdbelasting? Welk pro-

teit voor het uitvoeren van acties → Trainen

den te creëren als fundament voor het beter

gramma draait deze speler? Ervaart hij

van de capaciteit

uitvoeren en te beslissen tijdens wedstrij-

stress van het reizen? Wij maken ook ge-

den, waarin het volhouden van acties en

bruik van ‘borgschalen’. Daarop kunnen

• Maximale sprints (meer dan 32 kilometer

juiste beslissingen nemen één van de taken

spelers aangeven hoe zij zijn hersteld van

per uur): Per week voeren we meerdere

is. Andere voorwaarden voor een voetballer

een wedstrijd. Of hoe zij de zwaarte van de

sessies uit, zodat de spelers wennen aan in-

zijn: herhaaldelijk volhouden van maximale

training hebben ervaren. Als wij zien dat hun

spanning waardoor we blessures voorko-

acceleraties en deceleraties, topsnelheid

cijfers te laag zijn, dan moeten we met hen

men → Trainen van de Peak Velocity

genereren, maximale hoogte kunnen sprin-

in gesprek.”

gen, 1-tegen-1-duels winnen en maximale
• Herhalend High Speed Running (meer dan

afstanden kunnen ingooien. Voorintholt moet

Die ‘borgschalen’ zijn voor Voorintholt voor-

19,8 kilometer per uur): Trainen herhaald

deze randvoorwaarden scheppen door het

beelden van subjectieve indicatoren. Naast

vermogen om te sprinten

aanbieden van krachttraining, specifieke

de subjectieve indicatoren maakt hij gebruik

voetbalvormen, specifieke voorbereiding,

van objectieve indicatoren: hoeveelheid kilo-

• Maak ze robuust zodat ze niet afbreken:

trainen mobiliteit en flexibiliteit en het aan-

meter, sprintsnelheden, maximale snelheden.

Hierbij gaat het om sterker maken voor voet-

bieden van voetbalgerelateerde beweeg- en

bal. Denk hierbij aan voetbalgerelateerde

sportvormen.

krachtoefeningen → Consequent blijven uit-

In het verlengde hiervan draait het om het
voetbalfit worden van spelers. Daarbij is

voeren van het fysieke programma geduren-

Maatwerk

Voorintholt sterk afhankelijk van het pro-

de voetbalseizoen(en), want Volume creëert

Het maken van het juiste programma is

gramma. Voor hem is belangrijk om de men-

robuustheid

maatwerk. “Elke week kan anders zijn. Denk

tale- en spiervermoeidheid voor degene die

aan de speeldagen. Spelen wij op zaterdag

moeten starten 2 á 3 dagen voorafgaand aan

• Ontwikkelen veerkracht door volume/ca-

of zondag? Hebben wij ook een doorde-

een wedstrijd te gaan minimaliseren. “Je

paciteit: Chronische (langdurige) belasting

weekse wedstrijd? Daar moeten wij reke-

zou kunnen werken met microdoseringen

hoog houden met differentiatie in intensiteit

ning mee houden. Daarnaast moeten wij

gedurende het seizoen. Op het veld en in de

en volume in plaats van rustdagen

kijken naar het individu.

gym. Verder gaat het om het opstellen van
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Jarno Voorintholt, fysiek trainer FC Groningen

gepersonaliseerde objectieve drempelwaarden voor training en herstel (waarbij leeftijd,

‘EEN FYSIEK PROGRAMMA IS IN
TWEE GEVALLEN BELANGRIJK.
HET IS PREVENTIE VOOR BLESSURES
EN HET VERBETERT DE PRESTATIES’

belastbaarheid en niveau indicatoren zijn).
FC Groningen vindt het belangrijk dat elke
speler aan chronische belasting komt. Daarom speelt het daags na een officiële wedstrijd een oefenwedstrijd of veldtraining,
waarin voor de wisselspelers de wedstrijdintensiteit wordt nagebootst.”
Voorintholt heeft een duidelijke checklist
voor zichzelf, waaraan spelers moeten vol-

ook uniform communiceren. Uiteindelijk zijn

succes worden als het consequent wordt

doen. Halen ze bepaalde snelheden? Vol-

slechte prestaties bijna altijd te wijten aan

uitgevoerd. Dit kan door bijvoorbeeld elke

doet hun excentrische krachttraining? Her-

menselijk falen.”

training – als aanvulling op de warming-up
– tien tot vijftien minuten bezig te zijn met

stellen ze goed? Leggen ze bepaalde afstanden af? En hoe is de variatie tussen verschil-

Krachten

lende trainingstypen?

“In een weekprogramma is het aanbod di-

mobiliteit, flexibiliteit en kracht.”

vers. Dit gaat van krachttraining tot yoga en

“De hoofdtrainer heeft uiteindelijk als doel

Voorintholt bespreekt het punt hoe ver zijn

van massage tot conditionele training.” Tij-

om elke wedstrijd met maximale intensiteit

invloed reikt. “Ik ben verantwoordelijk voor

dens het symposium worden de drie ver-

te kunnen volhouden, waarbij de kans op

het aangeven hoeveel minuten een bepaalde

schillende krachten – excentrische, isome-

blessure gering is. Een fysiek programma is

speler die wedstrijd kan spelen. Zo kan een

trische en concentrische – uitgelicht. “Ex-

in twee gevallen belangrijk. Het is preventie

speler na een blessure 30 á 45 minuten spe-

centrische krachten zijn blessurepreventief.

voor blessures en het verbetert de presta-

len. In sommige gevallen is dat ietsje langer.

In het programma zit de nadruk hiervoor op

ties. Helaas lukt het eerste nooit volledig,

Daarnaast is de vraag: in hoeverre is een

de wedstrijddag – direct na de wedstrijd of

want het is een utopie dat er geen blessures

speler verantwoordelijk voor zijn lichaam?

wedstrijddag + 1. De isometrische krachten

meer zijn.”

Hebben zij een stem? Het is een driehoek

zijn voor het behouden van het krachtniveau

tussen coach, speler en fysiek trainer.”

in een specifieke hoek. Deze zijn ideaal in te

Voorintholt geniet zichtbaar van zijn werk bij

plannen vanwege de minimale spierver-

FC Groningen. “Ik doe dit werk om mensen

Consistent

moeidheid. De concentrische kracht is be-

te ontwikkelen. Ze sterker en robuuster ma-

Een belangrijke term voor Voorintholt – die

doeld voor het wakker maken en schrap zet-

ken. Mijn verleden neem ik zeker mee in het

in het symposium meerdere keren voorbij-

ten van de spieren. Deze training is voor bin-

heden. Ik houd mij nog steeds vast aan prin-

kwam – is consistentie wanneer het gaat

nen de 48 uur richting een wedstrijd. Dit zijn

cipes zoals bij het korps Mariniers en ik ben

om planning en periodisering, de afwisse-

allemaal oefeningen die zonder budget uit-

nog steeds de docent die ik in het onderwijs

ling tussen rust en inspanning. “Consistent

gevoerd kunnen worden: er zijn geen extra

ook was. Ik ben meer dan alleen de fysiek

betekent consequent zijn. Consequent zijn

attributen nodig. Het lichaam is voldoende.

trainer bij FC Groningen. Het is eigenlijk mijn

aan bepaalde normen en waarden. Zoals bij

Veel kan met eigen lichaamsgewicht wor-

utopie dat ik overbodig ben. Dat iedereen

het korps Mariniers. In het geval van FC

den uitgevoerd.”

zelfredzaam genoeg is en zichzelf een spie-

Groningen is het belangrijk dat we een

gel kan voorhouden, maar we kunnen sim-

werkwijze over meerdere jaren hanteren.

Tips

pelweg niet zonder elkaar.” Zo kon Voorint-

We zijn hierbij consequent in het aantal

Bij FC Groningen is een duidelijke taakver-

holt tijdens het symposium ook niet zonder

trainingen, rustmomenten en evaluatie.”

deling tussen hoofdtrainer en fysiek trainer.

het publiek. “De interactie was echt goed.

Op het gebied van planning en periodisering

Bij amateurverenigingen is dat er niet. “Het

Het was fijn dat de trainers tussendoor hun

geeft Voorintholt een aantal valkuilen mee.

toepassen van fysiek trainen valt of staat

vragen stelden. Niet wachten tot het einde.

“Het gaat mis als we niet consistent zijn in

met de vraag of de hoofdtrainer het belang-

Een presentatie geven was totaal nieuw

de uitvoering en we onvoldoende afweten

rijk vindt. En het heeft ook met kosten te

voor mij. Ik zie het als een mooie win-winsi-

van de materie. Als wij – trainers – het niet

maken. Wie neemt deze taak op zich? Het

tuatie. Het is voor mij een leuke ontwikkeling

snappen, hoe kunnen we het dan uitleggen

kan de hoofdtrainer zijn, maar ook de fysio-

en ik hoop dat de trainers er iets aan had-

aan spelers? En dan moeten we vervolgens

therapeut of iemand anders. Het kan een

den. Ik kijk er zeer positief op terug.”

De TrainerCoach

| 31

TC 21_06.qxp_Opmaak 1 29-11-2021 13:38 Pagina 32

JURIDISCH

Omzeilen van
inspanningsverplichting
Er lijkt bij sommige amateurvoetbalwerkgevers een nieuwe wind te waaien als het gaat om het afscheid
nemen van de trainer-coach van de eerste elftalselectie. Naast de bekende redenen, zoals het ontbreken van
de chemie tussen de trainer-coach en de spelers en de teleurstellende sportieve prestaties, blijkt dat ook
de bekoel(en)de relatie tussen trainer coach en (een van de leden van) het bestuur en/of de technische
commissie een oorzaak kan zijn voor het beëindigen van de arbeidsverhouding.
Tekst: R. Beele (Beele@advocaatkantoor.nl) | Beeld: Shutterstock

De bekoel(en)de relatie kan uiteenlopende oor-

meest objectieve redenen voor een gesprek

Ultimatum

zaken hebben. Uiteraard spelen daarbij onder-

met de trainer-coach. Als dat gesprek plaats-

Zo is mij bekend dat een trainer-coach, de heer

werpen die voetbal gerelateerd zijn. Ook komt

vindt zal de voetbalwerkgever daarmee een be-

X, een ultimatum werd gesteld dat de eerstko-

het voor dat er in de verhouding tussen ge-

paald doel willen bereiken. Er zijn verenigings-

mende twee wedstrijden winnend moesten

noemde personen zaken zijn voorgevallen die

bestuurders die daadkracht willen tonen door

worden afgesloten. Als dat niet zou gebeuren

over de band van het voetbal worden uitge-

tijdens een gesprek met de trainer-coach over

zouden arbeidsrechtelijke consequenties vol-

speeld. Tegenvallende sportieve prestaties c.q.

de behaalde tegenvallende sportieve resulta-

gen. Voor de goede orde: het gesprek vond

de wedstrijduitslagen vormen uiteraard de

ten, direct met de deur in huis vallen.

plaats vijf weken na aanvang van de competitie
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eerste elftal. Kortom, er was met X geen ge-

speelt om de handdoek in de ring te gooien

sprek gevoerd, maar een debat over voetbal-

als de gewenste resultaten uitblijven.

technische aangelegenheden. Daarbij kwam
nog dat TC-voorzitter al enige tijd ‘uit de prak-

Hoe dan ook, de ervaring leert dat met een ge-

tijk’ was en de theoretische achtergrond miste

sprek, waarbij de voetbalwerkgever is geïnte-

om met X in debat te gaan.

resseerd in de door de trainer-coach beoogde
verbeteringen, een eventuele beëindiging van

Inspanningsverplichting

de arbeidsovereenkomst bij uitblijvende positie-

Behalve de merkwaardige houding van de TC-

ve resultaten, eerder zal worden bereikt dan in

voorzitter tegenover X, zijn in de beschreven si-

het geval dat de voetbalwerkgever zich bot en

tuatie ook juridische elementen van belang. De

ongeïnteresseerd opstelt.

arbeidsovereenkomst waarbij X en de vereniging zich aan elkaar hadden verbonden, bevatte

Instructies

voor X geen resultaatverplichting maar een in-

Het is evenzeer denkbaar dat de relatie zoda-

spanningsverplichting. Dat betekent dat de

nig bekoelt dat er een verstoorde arbeidsver-

voetbalwerkgever zal moeten bewijzen dat X is

houding ontstaat. In de verhouding tussen X

tekortgeschoten in zijn verplichting tot het leve-

en de TC-voorzitter was er op enig moment

ren van bepaalde inspanningen. Daarin zal de

geen weg meer terug. De TC-voorzitter stelde

voetbalwerkgever waarschijnlijk niet slagen.

zich op het formele standpunt dat in de ver-

Om het leveren van het bewijs te omzeilen (als

houding tussen hem en X sprake was van een

dat al een gedachte zou zijn) wordt veelal aan-

werkgever-werknemer relatie. X diende zich

gegeven dat (in dit geval) het vertrouwen van

te houden aan de ‘instructies’ die de TC-voor-

de voetbalwerkgever in X is komen te ontbre-

zitter hem had gegeven. De voetbalwerkgever

ken. Echter, ook ten aanzien van het verdwijnen

heeft daarbij verwezen naar art. 7:660 BW

of ontbreken van vertrouwen zal de voetbal-

waarin het instructierecht van de werkgever

werkgever moeten aantonen op grond waarvan

is geregeld. Uit het gesprek met het bestuur

die vertrouwensbreuk is ontstaan. Kortom, er

van de voetbal werkgever werd duidelijk dat

zal bewijs moeten worden geleverd. Bovendien

de TC-voorzitter zich had ‘ingegraven’ en dat

zal moeten blijken dat de voetbalwerkgever ac-

hij het verschil van mening met X, onderwerp

en X was tijdens de eerste competitiewedstrijd

tie heeft ondernomen om te proberen om de be-

had gemaakt van zijn positie binnen de vereni-

geconfronteerd met twee stevig geblesseerde

weerde vertrouwensbreuk te herstellen.

ging. Uiteindelijk is het tot een minnelijke re-

spelers die waren uitgevallen.

geling gekomen.
In de amateurvoetbalwereld betekent dit dat

Degene die het gesprek met X had gevoerd

in de hiervoor genoemde situatie gesprekken

Bovenstaand voorbeeld geeft aan dat ook de

was de voorzitter van de technische commis-

met de trainer-coach zullen moeten worden

taakopvatting van een lid van de TC kan lei-

sie. Deze TC-voorzitter was in het verleden ook

gevoerd. Als het gebrek aan vertrouwen is

den tot een voor een trainer-coach onver-

trainer-coach van het tweede elftal van de be-

ontstaan door slechte sportieve resultaten,

wachte gevolgen. Wat begon als een verschil

treffende vereniging geweest. Op de door hem

kan naar aanleiding van die gesprekken niet

van inzicht over een te volgen route naar be-

als trainer-coach destijds behaalde resultaten

worden volstaan met een simpele opdracht

tere sportieve resultaten, groeide uit tot een

viel het nodige op te merken. Echter, omdat hij

om de komende (bijvoorbeeld) drie wedstrij-

arbeidsgeschil. Kennelijk begreep de TC-

een echte verenigingsman was, was hem, na

den winnend of met (bijvoorbeeld) zeven

voorzitter niet dat de aanpak die moest leiden

afloop van zijn actieve carrière als trainer-

punten af te sluiten. Ook zal de voetbalwerk-

tot verbetering van de prestaties in beginsel

coach, de functie van voorzitter van de techni-

gever van de trainer-coach willen vernemen

de keuze is van de trainer-coach die hij/zij in

sche commissie ten deel gevallen. Hij had zich

wat zijn/haar analyse is van de afgelopen

overleg met de staf maakt. Een TC-voorzitter

kennelijk voorgenomen om met iedere opvol-

wedstrijden en welke mogelijkheden er zijn

die meent dat hij een trainer-coach kan in-

gende trainer-coach de voetbaltechnische

om de negatieve spiraal te doorbreken. Ui-

strueren over de te volgen werkwijze zou zich

‘degens’ te kruisen. Dat gold zowel voor de te

teraard is het niet uitgesloten dat de trainer-

misschien moeten afvragen of hij nog wel

volgen tactiek als voor de opstelling van het

coach zelf al enige tijd met de gedachte

‘van deze tijd’ is.
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COLUMN

COACH

Colofon
De TrainerCoach is een gezamenlijke uitgave
van SFM De Sportuitgever en VVON.

oaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: Bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen
en toepassen van eigen mogelijkheden.

C

Dat wat hier staat, heb ik niet zelf uitgevonden. Werken met mensen om te bereiken wat
hiervoor wordt bedoeld is een proces waar talent, veel tijd, kennis, energie en vooral
doorzettingsvermogen in gestoken moet worden. Het geeft maar aan dat het een vak is,
een professie, wat niet iedereen gegeven is.
Ik hoor wel eens de discussies waarin nogal luchthartig wordt gesproken over coaches.
“Geef mij een Neymar, een Mbappé en een Messi en ook ik word met twee vingers in de
neus kampioen”, oreert men vanachter een vers getapt bockbiertje. Een mening die ver
van de werkelijkheid af staat. Het gaat niet altijd om de voorbeelden die in de top worden neergezet, maar die dienen wel als rolmodel voor de gemiddelde coach die ver van
de schijnwerpers zijn of haar werk moet doen. Een verantwoordelijkheid die drukt op
het functioneren. Niet alleen het resultaat telt, maar veel meer de wijze waarop de (in dit
geval) sporter plezier haalt uit de training of wedstrijd op welk niveau dan ook.
Het streven naar succes is vaak de drijfveer achter het functioneren van een coach,
immers succes van een team of sporter straalt ook af op het wijze waarop een coach
haar of zijn werk doet. Die inhaleert natuurlijk ook een deel van dit succes en dat mag
ook. Dat succes is echter ook het plezier waarop trainingen, wedstrijden worden beleefd
zonder dat dat daar winst of een titel aan wordt gehangen. Voor helaas sommigen is de
hang naar succes, naar bevestiging, dusdanig dat grenzen uit het oog worden verloren.
De sportwereld wordt er de laatste tijd nogal eens mee geconfronteerd. Vooral de turnwereld moet het ontgelden met nogal wat gevallen waarin de grenzen worden opgezocht en overschreden. En niet alleen daar, ook andere sporten en ook de voetbalwereld
kent die gevallen.
Werken met mensen kent grenzen en verantwoordelijkheden die op elk niveau moeten
worden bewaakt. Ook in teamsporten is het individu leidend. Dat individu moet worden
begeleid om in een team te functioneren. Dat doe je niet zomaar even, dat vergt een
gedegen opleiding. Dat vergt ervaring. Een opleiding die zich keer op keer vernieuwt
en aanpast aan de eisen van de hedendaagse tijd.
Als een Wesley Sneijder dan zomaar even een opleiding stopt omdat hij vindt dat hij genoeg ervaring heeft met allerlei coaches uit zijn eigen carrière, dan snapt hij helaas niet
waar het om gaat. Hij vindt zich meer manager dan coach en ook dat is gevaarlijk om
hem dan zonder enige bagage los te laten op mensen om die te begeleiden. Ik denk niet
dat de sportwereld daarop zit te wachten. Niet iedereen is een Cruyff die het ‘papiertje’
heeft gekregen omdat hij nu eenmaal dat ene unieke talent had, dat alles overstijgt.
Hij was nu eenmaal de uitzondering die de regel bevestigt.

Hans Bijvank.
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