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Geslaagde afsluiting Jubileumjaar 50 jaar VVON 
Landelijke totaaldag bij Ajax groot succes

Op 23 oktober 1996 vierde de VVON haar 50-jarig bestaan met een ‘landelijke totaaldag’ bij Ajax. In de ochtend werden de VVON-leden 

ontvangen op ‘De Toekomst’. Aansluitend verzorgde Louis van Gaal, die toen de hoofdtrainer was van Ajax, een (tactische) training die in 

het teken stond van de voorbereiding op de competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk die de volgende dag op het programma stond. Na een 

rondleiding en lunch in de toen (augustus 1996) pas geopende Arena volgden diverse trainingen van jeugdteams op ‘De Toekomst’. Ajax won 

overigens de wedstrijd tegen RKC Waalwijk met 2 - 0 door doelpunten van Ronald de Boer en Patrick Kluivert. Ajax sloot de competitie 

1996/’97 af met een 4e plaats. PSV werd kampioen. 

75 jaar VVON - De jaren 1987 - 1997

Nico de Frel kon tevreden zijn. De vicevoorzitter, die dit jubileumjaar voorzitter werd, zag louter lachende gezichten na afloop van de landelijke 
totaaldag bij Ajax. Goed, de organisatie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan had de VVON een lieve duit gekost - nog afgezien van de tijd 
en energie - die de jubileumcommissie hieraan had besteed, ‘maar dit was een groot succes’ aldus de voorman van de VVON, ‘hier kunnen de 
leden nog jarenlang met plezier aan terug denken’.  

Uit werkelijk alle delen van Nederland waren ze die stralende woensdag 23 oktober 1996 naar Amsterdam gekomen. De ruim duizend leden van 
de VVON die zich speciaal voor deze dag hadden aangemeld. Op het programma stonden een demonstratietraining verzorgd door Louis van Gaal, 
een lunch én rondleiding in Amsterdam Arena en een middagsessie onder leiding van Co Adriaanse, de directeur opleidingen van Ajax. Per auto, 
bus of gebracht door het openbaar vervoer bezetten de VVON-leden 's morgens vanaf 09.00 uur sportpark De Toekomst. Om zo'n acht uur later 
moe maar voldaan de thuisreis te aanvaarden. 
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VOORWOORD

Van de voorzitter

et is inmiddels augustus en dat betekent dat een deel van 

Nederland nog geniet van vakantie, terwijl het overgrote deel 

van onze trainer-coaches alweer bezig is om hun team voor te 

bereiden op de komende competitie. En uiteraard hopen we 

van harte dat het een competitie gaat worden waarin we verschoond 

blijven van coronamaatregelen. In de afgelopen 18 maanden hebben we 

vrijwel geen (competitie) wedstrijden kunnen spelen en slechts aange-

past kunnen trainen. En die periode willen we dan ook graag achter ons 

laten. 

 

Het EK 2020, waarin we drie wedstrijden in Amsterdam hebben mogen 

spelen, werd helaas geen succes. In Boedapest ging veel te veel fout en 

werden we uitgeschakeld door Tsjechië. Frank de Boer vertrok, en de 

KNVB moest vervolgens eerder dan de bedoeling was, opnieuw op zoek 

naar een nieuwe bondscoach. Inmiddels heeft de KNVB Louis van Gaal 

bereid gevonden om te trachten kwalificatie voor het komende WK in 

Qatar (21 november tot 18 december 2022) te gaan bewerkstelligen en 

vervolgens uiteraard ook het elftal te coachen tijdens dit WK. Wij 

wensen Louis heel veel succes toe in zijn derde periode als bondscoach. 

 

Helaas geen Olympische medaille voor onze Oranje Leeuwinnen. We 

waren er dichtbij om de USA te verslaan, maar de Amerikanen namen de 

penalty’s beter. Vooraf was al bekend dat Sarina Wiegman na de Olympi-

sche Spelen zou vertrekken naar Engeland, om daar bondscoach te 

worden. Zij is 4,5 jaar een zeer succesvol bondscoach geweest waarin 

de Leeuwinnen in 2017 het EK wonnen en in 2019 tweede van de wereld 

werden op het WK in Frankrijk. Ze heeft, samen met haar staf, uitstekend 

werk verricht en hiermee het Vrouwenvoetbal in Nederland een zeer 

grote dienst bewezen. We wensen haar, en assistent Arjan Veurink, heel 

veel plezier en succes bij de Engelse Vrouwen. 

 

De KNVB heeft veel tijd gehad om op zoek te gaan naar een goede 

opvolger van Sarina Wiegman. Het is dan toch wel zeer teleurstellend te 

noemen dat er een buitenlander (Mark Parsons) wordt aangesteld om 

bondscoach van de Vrouwen te worden. We leiden jaarlijks heel veel 

trainers op, we hebben volgens de KNVB wereldwijd één van de beste 

trainersopleidingen (in ieder geval wel de duurste), er zijn voldoende 

Nederlandse trainers beschikbaar en dan kunnen we kennelijk in Neder-

land niemand vinden die deze job aan kan. Wat mij betreft beschamend 

en een klap in het gezicht van onze eigen opgeleide trainers. 

 

De KNVB laat overigens wel vaker zien niet zoveel gevoel, aandacht en 

empathie te hebben voor hun eigen opgeleide trainers die veelal ook nog 

eens lid zijn van deze KNVB. Onlangs hebben wij als VVON de KNVB 

gevraagd alle bestaande en lopende trainerslicenties met één jaar te 

verlengen. Dit alles met het oog op het feit dat vanwege corona al ander-

half jaar geen competitiewedstrijden zijn gespeeld, terwijl de trainers de 

KNVB wel hebben betaald voor de licentie en hiervoor ook bijscholingen 

hebben gevolgd waarvoor kosten zijn gemaakt. Wij vinden het dan ook 

alleszins redelijk om trainers te compenseren voor het niet kunnen 

gebruiken van hun licentie. De KNVB gaf echter een zeer teleurstellend 

en afwijzend antwoord. Sterker nog, de KNVB is gedurende de corona-

periode waarin geen sprake was van competitievoetbal, gewoon door-

gegaan met het ‘verkopen’ van licenties. Ook bood men in coronatijd 

Webinars aan als bijscholing voor een veel te hoge prijs van € 22,50, 

terwijl de VVON dit deed voor € 5,00. Je zou het kunnen vergelijken met 

betaald voetbalclubs die tijdens de coronapandemie zouden zijn doorge-

gaan met het verkopen van jaarkaarten terwijl supporters niet waren 

toegestaan in de stadions. De betaald voetbalclubs hebben echter wel 

het juiste gedaan, namelijk de supporters met een reeds aangeschafte 

jaarkaart compenseren voor het feit dat zij het stadion niet konden 

bezoeken. Ook de KNVB had uiteraard, conform ons voorstel, een soort-

gelijk gebaar moeten maken richting de trainers. Maar de KNVB zal het 

geld wel hard nodig hebben gehad voor het aanstellen van een buiten-

landse bondscoach. 

 

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

ging en wellicht ook wel voor jouw eigen elftal. In dit jubileumjaar, 

waarin we 75 jaar bestaan, geven we namelijk 9 gratis trainingskampen 

weg. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partner Trainings-

kampen.nl. Kijk dus snel verderop in dit magazine en op onze website 

voor alle details en attendeer jouw vereniging op deze mooie aktie waar-

bij elke deelnemende vereniging altijd 10 gratis trainingsballen krijgt. 

 

Arnold Westen, 

6 augustus 2021
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Drie keer is scheepsrecht. Alle goede dingen bestaan in drieën. Beken-
de uitdrukkingen, die in verband gebracht kunnen worden met de ver-
richtingen van het Nederlands elftal op internationale toernooien. In 
1974 en 1978 tijdens WK’s twee keer een tweede plaats en nu dan, op 
het EK 1988 in West-Duitsland, eindelijk een hoofdprijs. En dik ver-
diend, want na de halve finales stond één ding vast: Nederland en de 
Sovjet-Unie waren inderdaad de twee beste teams. De 2-0 overwin-
ning van oranje in de finale maakte bovendien duidelijk: Het Neder-
lands elftal een terecht en waardige Europees kampioen. In ons vak-
blad van voetbaloefenmeesters past een reactie op de voetbal happe-

ning en uiteraard in de eerste plaats via een felicitatie aan het adres 
van de spelersselectie en bondscoach Rinus Michels en zijn medewer-
kers. Het succes zal ongetwijfeld een bepaalde uitstraling teweegbren-
gen in de richting van het Nederlands trainerscorps en een grotere 
vraag naar Hollandse oefenmeesters in het buitenland ligt voor de 
hand. Redenen om met plezier terug te blikken op het Europese voet-
balkampioenschap 1988. Hierbij zal ik niet in de voetsporen treden 
van de media, die reeds uitgebreid aandacht geschonken hebben aan 
het evenement maar meer enkele randfacetten belichten en mijn eigen 
visie weergeven over het EK-gebeuren. 

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 1987 – 1997. 

 

In deze uitgave een terugblik op de ‘Totaaldag’ bij Ajax welke op 23 oktober 1996 plaatsvond. Dit alles in het kader van het feit dat de VVON in 

dat jaar 50 jaar bestond. Verder een artikel c.q. terugblik op het EK van 1988 waar Oranje de eerste grote prijs won. En tenslotte een inter-

view met Louis van Gaal uit 1992. Hoe dacht hij toen, als hoofdtrainer van Ajax, over het vak van trainer-coach?

Eindelijk de eerste prijs -  
Europees kampioen in 1988
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Onduidelijkheid in oefenprogramma 

De winnende coach heeft altijd gelijk, dat is een bekend gegeven. 
Daarom zullen voorvallen, die voor de niet direct bij de selectie be-
trokkenen niet geheel begrijpelijk overkwamen, ongetwijfeld onder  
sneeuwen in de waardering voor het door oranje bereikte resultaat en 
de vreugde er over. Daar kan ik me als voetballiefhebber, voorzien 
van een redelijk portie oranje getint chauvinisme, volledig in vinden. 
Wanneer ik me echter als scribent kritisch opstel, kom ik tot enkele 
opmerkingen. 
 
Tijdens de oefencampagne opereerden Adrie van Tiggelen als vleu-
gelverdediger en John van 't Schip als vleugelaanvaller aan de rech-
terkant en Berrie van Aerle en Gerald Vanenburg aan de linkerzijde. 
Je zou denken om een ingespeeld geheel te verkrijgen. Dan is in de 
eerste wedstrijd tegen Rusland de zaak omgedraaid, tot verwondering 
overigens van de betrokken spelers. Dan vraag je je als buitenstaan-
der af: “waar wordt bij oefenwedstrijden in het topvoetbal de voor-
keur aan gegeven?”. Aan het inspelen van een team in een bij voor-
baat geplande samenstelling om tot vaste spelpatronen te komen of 
aan het uitproberen van mogelijkheden, die als de minst waarschijn-
lijk oplossingen uit  eindelijk moeten leiden tot de oorspronkelijk ge-
dachte teamsamenstelling?" 
 
Marco van Basten 

Bij een terugblik op het EK kun je niet om het hoofdstuk Marco van 
Basten heen. Want dat hoofdstuk heeft wel centraal gestaan in het EK-
gebeuren van oranje. Niet gekozen in de eerste wedstrijd tegen Rus-
land en daarna middels de overige vier wedstrijden topscorer en beste 
speler van het toernooi. Bij voetbal is eigenlijk het achteraf geuite" 
als" niet belangrijk meer, maar het is verleidelijk om je af te vragen: 
"Als John Bosman nu tegen de Russen in de eerste wedstrijd eens ge-
scoord had en het eindresultaat was 1-1 geweest, waar was Marco dan 
gebleven en hoe zou het oranje dan verder vergaan zijn?" Ik bedoel 
maar, in voetbal is veel achteraf verklaarbaar maar weinig van tevoren 
voorspelbaar. Bij de herinnering aan het EK toernooi zal altijd het 
wonderschone doelpunt van Marco tegen de Russen centraal blijven 
staan. Een volley vanuit een onmogelijke hoek over een lange doelver-
dediging heen. Keihard ingeschoten maar over de keeper heen dalend 
in de verste hoek. Negenennegentig van de honderd op die manier in-
geschoten ballen verdwijnen in de tweede ring. Niet die van Marco, 
hetgeen zijn extra klasse onderstreept. De ongetwijfeld nog vele malen 
te vertonen volley van Marco tegen Rusland was dus buitengewoon 
spectaculair maar qua voetbalkunde verdient het eerste doelpunt tegen 
Engeland nog meer waardering. Door tegenstanders omringd vlekke-
loos die bal aannemen - kort, snel en onvoorspelbaar van de aanvallen-
de verdediger wegdraaien (zijn sterke en voor een spitskostelijke ei-
genschap) - vervolgens met het minst sterke been (van een zwak been 
kun je bij Marco niet spreken) beheerst in de verste hoek schieten. 
Grote klasse. Een doelpunt om in te lijsten. Wat liggen voetbalvreugde 
en leed toch dicht bij elkaar. John Bosman in het oefenprogramma als 

spits de eerste keus en Marco van Basten uit teleurstelling bijna naar 
huis. Dan een ongelukkige nederlaag tegen Rusland en Bosman is 
plotseling derde en van Basten kan zijn vreugde niet op, nadat hij via 
verbluffend goed voetbal de hele Europese spits elite, met grote jon-
gens als Lineker, Völler, Butragueno, Belanov, en Vialli, in de scha-
duw speelde en enkele wereldgoals op zijn naam bracht. 
 
De grote drie: Marco, Ruud en Frank 

Opvallend was het feit, dat Ruud Gullit niet de verwachte glansrol 
vervulde, die hem algemeen toebedacht was en dat daarentegen 
Frank Rijkaard en Marco van Basten (hij vooral) uitblinkers waren, 
hoewel juist over, van, voor hun optreden van tevoren de nodige 
twijfels waren in verband met hun problematisch verlopen voetbal-
seizoen door blessures en transferperikelen. Zouden ze net op tijd fit 
zijn en voldoende wedstrijdritme bezitten voor een zwaar EK-toer-
nooi, was de vraag. Nou, dat hebben we gezien. Ruud Gullit was 
dus voor het EK 1988 niet wat Maradonna was voor het WK-1986. 
Qua persoonlijke glorie oogstte de geblokte Argentijn meer dan 
Ruud. Dat betekent evenwel niet, dat Gullit minder waarde voor het 
team had. Integendeel zijn aandeel in het collectief, zoals dat tegen-
woordig heet, was van grote waarde en Rinus Michels was terecht 
zeer content met zijn optreden. 
 
Een leerzame conclusie uit het geheel kan zijn dat een zwaar seizoen 
in de benen geen gunstig uitgangspunt betekent voor een zwaar toer-
nooi erachter aan en dat een minder inspannend seizoen, zelfs met rit-
me verstorende wedstrijd loze perioden er in, betere mogelijkheden 
biedt om optimaal te presteren in een EK- of WK toernooi aan het eind 

TC 21_04 A.qxp_Opmaak 1  10-08-2021  11:54  Pagina 5



75 jaar VVON – De jaren 1987 – 1997

6  |  De TrainerCoach

De eerste ontmoeting vindt plaats in de businessclub van het PSV-

stadion, voorafgaand aan de interland tussen Nederland en Italië. Hij is 

een bezige bij, heeft het bijzonder druk en staat ook die avond in het 

middelpunt van de belangstelling. Op de vraag of er een afspraak met 

hem gemaakt kan worden voor een interview, reageert hij in eerste 

instantie terughoudend, denkt dan even na en doet vervolgens alle 

moeite om een geschikte datum/tijd te vinden. Dat valt niet mee met zijn 

drukke agenda, maar uiteindelijk komt hij uit op zijn vrije dag. Louis van 

Gaal, hoofdtrainer van Ajax, geboren op 8 augustus 1951 en vader van 

twee dochters is zeker geen onbekende in de voetballerij. Hij heeft een 

lange staat van dienst als speler en kwam uit voor Ajax, FC Antwerp, 

Telstar, Sparta en AZ. Als trainer was hij actief bij AZ (assistent), jeugd-

trainer en assistent bij Ajax, en waar hij nu sinds vorig seizoen (seizoen 

1991/’92) hoofdtrainer is. Van Gaal heeft een goede opleiding genoten, is 

afkomstig uit het onderwijs en is ervan overtuigd dat hij beschikt over 

diverse kwaliteiten zodat hij niet alleen van het voetbal afhankelijk hoeft 

te zijn. Mede hierdoor is hij wellicht in staat om goed te relativeren, 

schat hij dingen op juiste waarde en is hij bepaald niet alleen maar geïn-

teresseerd in voetbal. Van Gaal gaat zijn eigen gang, dat wel, heeft een 

duidelijke visie en een uitgesproken mening over het spel en het systeem 

dat gespeeld moet worden. 

 

Gezellig thuis nippend aan een glaasje wijn vertelt hij rustig, beheerst en 

slechts twee keer onderbroken door de thuiskomst van zijn dochters: “Ik 

ben een groot voorstander van het 1-4-3-3 systeem omdat de veldbezet-

ting dan optimaal is. Hierdoor ontstaan er overal op het veld de z.g. drie  

Interview met Louis van Gaal 
Louis van Gaal was toen (oktober 1996)  hoofdtrainer van Ajax

Inmiddels is duidelijk geworden dat Louis van Gaal (8-8-1951) voor de derde keer aan de slag zal gaan als bondscoach van het Neder-

lands elftal. Na het vertrek van Frank de Boer was al snel duidelijk dat de KNVB een type van Gaal zocht. En omdat er uiteraard maar één 

van Gaal is, wordt hij dus opnieuw onze bondscoach. In dit kader is het dan ook wel leuk om een interview met hem, van bijna 30 jaar 

geleden, terug te lezen. Hoewel ook van Gaal zich uiteraard verder heeft ontwikkeld, zouden een groot deel van zijn uitspraken en 

antwoorden, tijdens het interview uit 1992, nog steeds passen in de huidige tijd. Lees zelf maar.

van een seizoen. Wellicht is het daardoor ook te verklaren dat bijvoor-
beeld een voetbalnatie als Engeland met zijn lange en krachten slopen-
de seizoen vaak- en ook deze keer weer - teleurstelt op grote toernooi-
en. Overigens zij hierbij opgemerkt, dat de Britten in de eerste twee 
wedstrijden het geluk ontbeerden, dat oranje juist wel had. Hans van 
Breukelen zal nog wel eens dromen van de ballen tegen de paal van 
Gary Lineker en Glenn Hoddle. Maar een kampioen vindt op de weg 
naar de titel altijd wel het nodige geluk. Oranje vond dat met niet min-
der dan vier ballen tegen de paal en twee Lucky goals na mislukte 
schoten. Drie oranje spelers als de besten beoordeeld in het toernooi 
rechtvaardigt dat portie geluk echter dubbel en dwars. 
 
Aantrekkelijk voetbal 

Ik weet niet hoe het anderen vergaan is, maar de overwinning op de 
Duitsers wond mij het meeste op. Wellicht doordat Marco Nederland 
op de valreep naar de zege schoot maar onwillekeurig hebben de jaar-
tallen 1940 en 1974 mede een rol gespeeld en het enge gedrag van en-
kele Duitse spelers - met Lothar Matthäus voorop - werkte ook nog 
mee om een juichkreet te slaken voor de beeldbuis. Rancune wijst in 
de richting van een minder mooie karaktertrek maar kan soms wel een 
beetje pret veroorzaken. Het was meen ik maar goed dat het bevrijden-

de doelpunt van Marco in de slotfase viel, want met nog een kwartier 
te spelen hadden de Duitsers met hun typische vechtmentaliteit nog 
voor een hoop ellende en hartkloppingen kunnen zorgen.  
De kwaliteit van het vertoonde voetbal is sterk meegevallen. Het be-
gon al met de openingswedstrijd tussen West-Duitsland en Italië. D 
Doorgaans een saaie pot maar nu een weliswaar niet hoogstaande 
maar wel aantrekkelijke wedstrijd. Ook tijdens de rest van het toernooi 
prevaleerde het positieve voetbal en stond het achteruit- en breedte-
voetbal in een gunstige verhouding tot de aanvalsacties. Vooral de hal-
ve finales en de eindwedstrijd boeiden. Niet in het minst uiteraard 
door het gunstige toernooiverloop voor het Nederlands elftal. 
Rinus Michels heeft via het WK-team van 1974 het "totaalvoetbal" in 
de voetballerij gebracht en nu middels het winnende team van het EK-
1988 het door hem zelf zo gedoopte "positieve resultaatvoetbal". Ne-
derland doet weer mee op internationaal niveau. Oranje kan, gezien de 
leeftijden van de spelers, ook op het WK 1990 in Italië nog meedraai-
en. Maar dan zal opnieuw kwalificatie afgedwongen moeten worden 
en daartoe komen we dit najaar Wales en, jawel, weer West-Duitsland 
tegen. De pas aan zijn taak als bondscoach begonnen Thijs Libregts 
staat meteen al voor een zware klus, maar dat is hem dacht ik wel toe-
vertrouwd.
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hoeken met heel veel positiewisselingen, waarbij iedere speler in het 

elftal een taak heeft. Iedere speler dient deze taak uit te voeren en bij 

positiewisselingen moeten deze functies en taken worden overgenomen 

en ook worden uitgevoerd. Belangrijk is de opbouw van achteruit, waar-

bij ik het een absolute voorwaarde vind, dat de as moet bestaan uit 

spelers die tweebenig zijn. 

 

Mijn favoriete systeem is duidelijk te verklaren, omdat Ajax veelal op de 

helft van de tegenstander speelt. Je moet dan wel met dit systeem 

spelen. Dit 1-4-3-3 systeem past bij Ajax omdat dit ervan jongs af aan bij 

de opleiding al met de paplepel wordt ingegoten. Uiteraard is de speel-

wijze afhankelijk van het spelersmateriaal, maar het 1-4-4-2 systeem is 

door Ajax ook goed te spelen, alleen dit systeem vraagt meer beweeg-

lijkheid. Tevens vraagt dit van mij de nodige aanpassing. 

 

Wat ik enorm belangrijk vind, is de omgang met de spelersgroep. De 

spelers zijn diegenen waar ik mee werk en daar hecht ik enorm veel 

waarde aan. Ik ben een democratisch type en de pijlers zijn voor mij 

discipline en communicatie. De mening van een speler vind ik daarom 

belangrijk, omdat zij degenen zijn die het spel moeten uitvoeren. Alleen 

overtuigen is niet genoeg, de spelers moeten zelf overtuigd zijn van 

datgene wat er moet gebeuren en wat niet. 

 

Dit gaat gepaard met veel uitleg van mijn kant. Maar behalve veel 

praten, moet je ook veel luisteren naar elkaar. Ik maak een speler zeker 

niet monddood. Ik nodig hem juist uit om over voetbal, zijn vak, te praten. 

Ik luister dan naar de argumenten van een speler en kom vervolgens op 

die manier tot een dialoog. Dat heeft uiteraard tijd nodig, maar het lukt 

vrij goed. De mening van een speler sla ik ook erg hoog aan. Kijk maar 

naar interviews die de spelers geven en wat ze daarin over mij zeggen. 

Dat is voor mij een redelijke graadmeter om te peilen of ik het goed doe 

of niet. Uiteindelijk ben ik de verantwoordelijke man en bepaal ik wat ik 

met de mening van een speler doe. Ben ik overtuigd of overtuig ik hem 

wat wel of niet juist is. Je moet regels stellen, iedereen moet weten 

waaraan hij moet voldoen. Bij mijn aanstelling heb ik duidelijk gemaakt 

hoe ik het zie, wat ik wil en wat ik verwacht. Het is dan logisch dat men 

hieraan moet wennen. Dit alles heeft te maken met discipline, het gedrag 

buiten het veld. 

 

Zaken die buiten het veld gebeuren zijn voor mij geen prioriteit nummer 

vijf, maar prioriteit nummer één. Mijn idee is dat wanneer het buiten het 

veld goed gaat, je geest goed is, het binnen het veld alleen maar beter 

gaat. Afhankelijk van het type speler qua kwaliteit en identiteit zal de ene 

speler zich meer ondergeschikt maken en de ander zal zijn creativiteit 

zodanig moeten uiten dat dit een positieve bijdrage levert aan het 

geheel. 

 

“Je moet je als trainer geestelijk onafhankelijk opstellen, anders ben je 

niet geschikt”. 

 

Je moet je als trainer geestelijk onafhankelijk opstellen, anders ben je 

ongeschikt wat mij betreft. Johan Cruijff vindt dat je ook financieel onaf-

hankelijk moet zijn. Maar daarmee ben ik het dus oneens. Belangrijk is 

dat je geestelijk onafhankelijk bent. 
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Het begrip van een goede coach vind ik ook relatief. Iemand zonder 

diploma's kan een goede coach zijn, maar voor mij geldt dat je een 

goede coach bent als de spelers je als coach, als een leider, zien. 

Belangrijk is wat de spelers vinden van mijn visie. En er kan wat mij 

betreft sprake zijn van invloed als ze met heel goede argumenten komen. 

Wel vind ik dat er een aantal voorwaarden/eigenschappen zijn waarover 

je als coach moet beschikken. Dit zijn zaken als een hogere (voor)oplei-

ding; dat je verbaal begaafd bent; over goede communicatieve eigen-

schappen beschikt. Dat je goed kunt omgaan met mensen en met de 

media, want dat wordt steeds belangrijker. Dat je kunt organiseren, kunt 

plannen en weet dat er verschillende methodes zijn om mensen te bena-

deren. Kortom je dient over enige psychologische kennis te beschikken 

Uiteraard is dit alles sterk afhankelijk van de club waar je werkt.  Bij Ajax 

heb ik op elk gebied een specialist aangetrokken, die ik zelf heb aange-

steld. Ik bepaal wat er gebeurt en dit loopt als een rode draad door de 

vereniging heen. Dus de rode draad ligt bij mij en anderen zorgen voor 

de uitvoering. 

 

Bij Ajax moet je gezien de eigen jeugdopleiding verstand hebben van, en 

inbreng hebben in, bijvoorbeeld studiebegeleiding, de fysieke en psychi-

sche ontwikkeling van kinderen voor wat betreft de juiste oefenstof-

keuze en de juiste dosering ervan. Een ander criterium is dat je verstand 

van het spel hebt, dus over voetbalverstand beschikt. Spelers hebben dit 

doorgaans snel in de gaten. 

 

Als laatste wil ik noemen dat het een pré is als je zelf topvoetbal hebt 

gespeeld. Maar meer dan een pré vind ik het niet. De omgang met 

mensen (spelers en ander personeel) vind ik de belangrijkste eigen-

schap, waarover je als trainer moet beschikken. Het doseren van je 

informatie, afhankelijk van je voorganger, de cultuur van de club, de 

gewoonte die is ontstaan en die dan te doorbreken of niet te doorbreken. 

De wijze hoe je het brengt, mensen overtuigen die werkzaam zijn in 

andere functies binnen de vereniging. Zo is er al heel veel veranderd 

binnen de club, zoals ik dat graag zie. 

 

Veel trainen is voor mij niet zaligmakend. Ik kan bijvoorbeeld niet zeggen 

dat er tien keer wordt getraind in de week. Dit is afhankelijk van de situa-

tie. Ik moet rekening houden met mijn internationals en spelers van Jong 

Oranje. Soms wordt er in een dergelijke situatie maar met een man of 

tien getraind, omdat er acht of negen spelers weg zijn. Je moet rekening 

houden met het feit dat er zondag, woensdag, zondag, woensdag wordt 

gespeeld. Afhankelijk van die situatie worden de trainingen gepland en 

vervolgens naar behoefte ingevuld. 

 

Hersteltrainingen zonder bal geef ik niet. Dit vind ik een noodzakelijk 

kwaad. Hiervoor heb ik een speciaal spel dat wordt gespeeld in de zaal. 

Er wordt scherp en zeer gedisciplineerd gespeeld en daarnaast hanteer 

ik een kopspel dat ik goed vind voor het positiespel. De wissels en 

andere spelers werken intussen een gewone training af met mijn assis-

tenten. De trainingen bestaan uit wedstrijdgerichte vormen, veel crea-

tieve vormen aan de hand van de gespeelde wedstrijd en de komende 

wedstrijd. Dat zijn trainingen waarbij ik veel coach. Met de creatieve 

vormen bedoel ik overigens niet veel verschillende vormen, maar 

bijvoorbeeld 7:7 of 8:8 met verschillende invullingen. De dinsdagtraining 

bestaat doorgaans uit conditionele vormen, die ook met de bal uitge-

voerd worden en op deze dag wordt er twee keer getraind. 

 

De woensdag is normaliter de vrije dag, dus ook voor mij, behalve als we 

Europa  Cup-verplichtingen hebben. De donderdag is sterk afhankelijk 

van de situatie en vrijdag en zaterdag wordt er een keer getraind waarbij 

de komende wedstrijd centraal staat. 

Een voetballer moet zelf beslissen in het veld, hij moet een keuze maken. 

Wanneer een dieptepass en wanneer een passeer actie. Daarom ben ik 

absoluut tegen positie- en partijspelen waarbij je de bal maar een of 

twee keer mag raken. Ik doe het wel eens, maar dan duidelijk met een 

bepaalde bedoeling, bijvoorbeeld bij een partijspel 7:7. Wordt er dan 

door een partij gescoord, dan mag deze vervolgens niet meer scoren, 

maar nog slechts spelen op balbezit. 

 

Ik informeer de spelers veel over de komende tegenstander aan de hand 

van een analyse. Ik probeer uiteraard onze speelstijl op te dringen, maar 

de analyse gebruik ik als middel om de spelers te informeren. Het is niet 

voor iedereen weggelegd om een wedstrijd te lezen, daarom vind ik het 

goed om de spelers te voorzien van de nodige informatie". 

 

Louis van Gaal stelt zichzelf altijd een doel. Zo zei hij ooit: ‘in het onder-

wijs blijf ik tien jaar'. Het zijn er uiteindelijk elf geworden. Welke doelen 

hij verder heeft gesteld zullen wij in de toekomst ervaren. Eén ding staat 

vast: Louis van Gaal is een vakman. 
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VC Vlissingen is de enige profclub die Zeeland 

ooit heeft gehad. Twee seizoenen, van 1990 

tot 1992, speelde het in de toenmalige eerste 

divisie. In 2004 begonnen de in Zeeland gebo-

ren Dolf Roks (Sparta en RBC Roosendaal) en 

de tweelingbroers Dennis (onder andere 

Sparta en Heerenveen) en Gérard de Nooijer 

(onder andere Sparta en Feyenoord) de Jeugd 

Voetbal Opleiding Zeeland. Op een centrale 

trainingslocatie in Kortgene werd een start 

gemaakt om een topsportklimaat te creëren, 

die Zeeuwse talenten moest helpen hun talent 

maximaal te ontwikkelen. Inmiddels hebben 

tientallen jonge voetballers via JVOZ de stap 

naar het profvoetbal gemaakt.  

Daarover, over de unieke vereniging die JVOZ 

is en over de wijze waarop de talenten anno 

2021 worden opgeleid, sprak De TrainerCoach 

met de jeugdtrainers Joshua van Dolder en 

Aloys Lockefeer. Maar de aftrap van dit verhaal 

is voor hoofd jeugdopleiding Niels Slager, die 

sinds 2006 aan JVOZ verbonden is. 

 

Niels, wat is de visie en missie van JVOZ? 

“JVOZ wil dé kwalitatief hoogwaardige 

jeugdvoetbalopleiding in Zeeland zijn, die zo-

veel mogelijk Zeeuwse talenten laat doorstro-

men naar het betaalde voetbal. Talenten die 

het profvoetbal niet halen zien wij het liefst 

terugkeren naar Zeeuwse clubs en zijn daar-

mee een verrijking voor het amateurvoetbal 

in Zeeland. Dat willen wij bereiken door alle 

talententeams training en begeleiding te ge-

ven van een professioneel opleidingsteam en 

zo hoog mogelijk in de jeugdcompetities van 

de KNVB te laten spelen. Het doel is om ieder 

jaar minimaal vijf jeugdvoetballers door te la-

ten stromen naar een betaald voetbal organi-

satie. Daarnaast vinden wij school ook erg 

belangrijk. We hebben een uitstekende sa-

menwerking met het Scheldemond College in 

Vlissingen. Al onze teams trainen aansluitend 

aan de schooltijden en wij verwachten van 

alle spelers dat ze ook op school het maxi-

male uit zichzelf halen.” 

Tientallen Zeeuwse talenten van de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland gingen de afgelopen jaren naar een 
betaald voetbal organisatie. En dat is precies wat JVOZ wil: jonge voetballers opleiden voor een carrière 
als profvoetballer. “Het resultaat van de wedstrijd is ondergeschikt aan de ontwikkeling van het individu”, 
zegt hoofd jeugdopleiding Niels Slager. 
 
Tekst: Martin Veldhuizen | Beeld: JVOZ 

'Resultaat is ondergeschikt aan  
de ontwikkeling van het individu'

Niels Slager, hoofd jeugdopleiding JVOZ:

Jeugdopleiding JVOZ/Middelburg
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Lukt dat? 

“De afgelopen jaren hebben tientallen talenten via JVOZ de stap ge-

maakt naar de jeugdopleiding van een club in het betaalde voetbal, zo-

als Aron van Lare (PSV), Dies Janse (Ajax) en Siebe Schieman, die 

naar Sparta ging en waarmee wij een samenwerkingsverband hebben. 

Hopelijk treden zij in de voetsporen van hen die daadwerkelijk prof-

voetballer zijn geworden. Rick van Drongelen is de bekendste. Hij ging 

via Sparta naar HSV en speelt volgend seizoen opnieuw in de Bundes-

liga met Union Berlin. Ook Heerenveen-speler Jan Paul van Hecke zat 

bij ons in de jeugdopleiding. Hij was misschien niet de meest opval-

lende speler van zijn lichting, maar wel de grootste winnaar en ging via 

Goes naar NAC Breda, waar hij zich geweldig heeft ontwikkeld. An-

dere voorbeelden zijn Julius Bliek, die bij FC Dordrecht en Go Ahead 

Eagles voetbalde en de huidige FC Twente-speler Godfried Roemera-

toe. Ook Jeremy de Nooijer, die de zoon is van Dennis en bij Al-Shamal 

in Qatar speelt, en de zoon van Gérard, Bradley die bij FC Farul Con-

stanta in Roemenië voetbalt, komen uit onze opleiding.” 

 

JVOZ is geen 'gewone' vereniging? 

“Wij spelen elke zaterdag hetzelfde spelletje als andere clubs. Maar 

het verenigingsgevoel is anders. We hebben geen eigen kantine, geen 

seniorenafdeling en onze spelers komen uit de gehele provincie. Het 

opleiden van talentvolle voetballertjes is onze corebusiness. Bij de 

jongens hebben wij vanaf Onder 11 per leeftijdscategorie één team. 

Onze JO11 speelt in de O12-competitie, de JO12 in Onder 13. De JO13 

tot en met de JO17 speelt tegen leeftijdsgenoten op divisieniveau. Vol-

gend jaar komt er een JO18 bij, zodat we een volwaardige opleiding 

hebben met een goede doorstroming naar het seniorenvoetbal. Verder 

hebben we één meidenteam, de MO15, die in een jongenscompetitie 

speelt. Het meidenvoetbal is overigens een uitdaging in onze provin-

cie. Op dit moment lukt het ons niet om een doorlopende leerlijn te 

creëren. Er stromen wel jaarlijks meiden uit naar samenwerkingspart-

ner Sparta Rotterdam en naar IJzendijke en Hontenisse, clubs in Zee-

land die in de eerste klasse spelen. Een meidenteam in elke leeftijd-

“WIJ ZOEKEN NIET PER SE 

TRAINERS MET DE  

HOOGSTE DIPLOMA'S,  

IEMANDS PEDAGOGISCHE 

KWALITEITEN VINDEN  

WIJ MINSTENS  

ZO BELANGRIJK ALS  

EEN GOEDGEVULD CV”

'IEDERE DAG OP DE CLUB' 

Hoofd jeugdopleiding Niels Slager (38) voetbalde voor Walcheren en Zeeland Sport. Hij stopte 
daarmee toen hij op 26-jarige leeftijd voor de derde keer zijn enkel brak. “Tot op de dag van 
vandaag heb ik daar spijt van”, zegt de inwoner van Vlissingen, die zijn werkzaamheden bij 
JVOZ combineert met een functie als docent maatwerk aan het Scheldemond College in zijn 
woonplaats. “Ik begeleid individuele leerlingen die daar om wat voor reden dan ook behoefte 
aan hebben”, legt Slager uit. 
 
Zijn trainerscarrière begon bij de jongste jeugd van Zeeland Sport, daarna werd hij jeugdtrainer bij 
VC Vlissingen A1, waarmee we op doelsaldo promotie naar de tweede divisie misliepen. “Richting het 
einde van het seizoen kreeg ik een telefoontje of ik bij JVOZ trainer wilde worden.” Slager werd trainer van 
JVOZ O16, begeleidde later de O19 en trainde ook een combinatieteam van vrouwen van JVOZ en Sparta Rotterdam. Inmiddels is hij al 
vijftien jaar actief bij JVOZ, sinds 2018 als hoofd jeugdopleiding. “Ik ben iedere dag op de club, het is belangrijk om alle spelers te zien 
en met trainers te praten over de ontwikkeling. Ook op zaterdag ben ik er altijd. Het hoort bij de functie van HJO om zoveel mogelijk 
elftallen te zien spelen, vind ik.”

TC 21_04 A.qxp_Opmaak 1  10-08-2021  11:54  Pagina 10



Jeugdopleiding JVOZ/Middelburg

De TrainerCoach  |  11

scategorie is onhaalbaar, maar een doorlopende leerlijn moet ook bij 

de meisjes haalbaar zijn.  

 

Wat zijn de andere? 

“Ik wil graag vaker dan vier keer in de week trainen en denk dan bij-

voorbeeld aan andere sporten zoals judo en turnen. De motorische 

ontwikkeling van kinderen is anders dan vroeger, het bewegingson-

derwijs is ver beneden pijl. We zien regelmatig kinderen die 'slecht' 

bewegen. Verder moeten wij nog meer als kenniscentrum voor de 

provincie Zeeland fungeren. We organiseren al kennisavonden op het 

Scheldemond college, maar zullen daarin een prominentere rol moe-

ten spelen. En ik vind het heel belangrijk dat er wat aan ons complex 

gebeurt. We willen graag een derde kunstgrasveld, een eigen kracht-

centrum, een grotere ontvangstruimte voor bijvoorbeeld vergaderin-

gen én wellicht een eigen kantine. Want ouders en bezoekers van ons 

complex halen hun koffie nu bij omliggende verenigingen.” 

 

Hoe hebben jullie de trainingen georganiseerd? 

“Wij werken met een cyclus van zeven weken, waarin drie weken 

aandacht is voor de teamfunctie aanvallen en telkens één week 

voor verdedigen, verdedigend omschakelen en aanvallend omscha-

kelen. In iedere week staat één van onze spelprincipes centraal. 

Spelprincipes zoals een overtal creëren, de derde man vinden, be-

zetting voor de goal, hoog drukzetten, de vijf seconden regel en 

diepte voor breedte.” 

Je werkt met een cyclus van zeven weken, maar ik tel er zes... 

“Haha, goed opgelet. De zevende week is een neutrale week, waarin 

de trainers zelf mogen kiezen met welk thema en welk spelprincipe zij 

aan de slag gaan.” 

 

Welke oefenvormen horen bij die cyclus van zeven weken? 

“Op maandag werken we in kleine vormen, dinsdag krijgen de spelers 

een conditionele prikkel, op donderdag is er ruimte voor maatwerk en de 

sterrenpartij en de training van vrijdag staat in het teken van de wed-

strijdtactiek. Binnen die trainingen is er aandacht voor techniek, spelher-

vattingen, willen winnen en het nemen van verantwoordelijkheid. Welke 

oefenvormen de spelers krijgen, bepaalt de trainer, zolang ze maar bin-

nen het thema en spelprincipe van die week passen. En elke trainer 

moet minstens één oefenvorm per week delen met de trainers van an-

dere leeftijdscategorieën. Die vormen worden in onze trainersoverleg-

gen besproken.” 

 

Wat houdt de sterrenpartij in? 

“Elke donderdag sluiten alle teams de training af met een partij van on-

geveer een half uur. De winnaars krijgen een ster en wie na een half jaar 

de meeste sterren heeft, en dus het vaakst bij de winnende partij zat, 

wint een prijs. De trainers zorgen daar zelf voor, zoals een bal of voetbal-

shirt. Geloof me, het gaat er iedere week ontzettend fanatiek aan toe.” 

 

Welke eisen stellen jullie aan de trainers? 

“Wij zoeken niet per se trainers met de hoogste diploma's, iemands pe-

dagogische kwaliteiten vinden wij minstens zo belangrijk als een goed-

gevuld cv. Daarnaast verwachten wij van trainers dat ze een open mind-

set hebben en de wil om ook persoonlijk te groeien. Een 

sportpsycholoog helpt hen daarbij. Tenslotte moeten trainers acteren op 

basis van de zeven criteria van onze cultuurkaart (zie afbeelding, red.).” 

 

Hanteren alle teams dezelfde formatie en speelwijze? 

“Vroeger was 1:4:3:3 bij ons de standaard, maar daar zijn wij vanaf ge-

stapt. De spelprincipes zijn nu leidend en in welke formatie er wordt ge-

speeld mag de trainer op basis van zijn visie en beschikbare spelers zelf 

bepalen. JO12, het team van Joshua van Dolder, had afgelopen seizoen 
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Joshua van Dolder, trainer JO12

Toen Joshua van Dolder als jonge doelman zijn 

opleiding bij JVOZ volgde, dacht coach Dolf 

Roks al dat hij later in een andere rol zou terug-

keren. “Ik bemoeide mij als keeper altijd met 

onze spitsen, wat natuurlijk helemaal niet nodig 

was. Dolf zei dat ik waarschijnlijk trainer zou 

worden, omdat ik mij overal mee wilde 

bemoeien”, lacht Van Dolder, die trainer is van 

de JO12 van JVOZ.

De speelwijze 1:3:6:1 
biedt veel voordelen

JVOZ is geen echte, traditionele voetbalclub,  maar Joshua van Dolder 

heeft wel degelijk het 'clubgevoel'. “Ik ben opgegroeid bij JVOZ en ga voor 

de club door het vuur. Als afsluiting van het seizoen gingen we onlangs 

met het elftal kamperen en bezochten we ons oude complex in Kortgene. 

Het is er oud en krakkemikkig, maar voor mij historische grond.” 

 

Fysieke weerstand 

Het kampeeruitje vormde het slot van een vreemd, door corona geteis-

terd, seizoen. Toch ondervond Van Dolder lange tijd nauwelijks hinder 

van alle beperkende maatregelen. “Ik heb er vrijwel niet bij stilgestaan. 

Ik kijk met mijn staf liever naar wat wel kan en samen hebben we binnen 

de mogelijkheden het maximale eruit gehaald. We hebben geprobeerd 

innovatief te zijn en een oefenvorm hooguit twee keer gebruikt. Zo hiel-

den wij onszelf én de spelers scherp. Al kostte het mij wel meer moeite 

om creatief te zijn. Het trainen van bijvoorbeeld spelprincipes geeft veel 

minder voldoening als er geen wedstrijden zijn waar je inspiratie uit 

haalt of waar je datgene waarop je hebt getraind kunt terugzien.” 

Pas toen in juni weer wedstrijden konden worden gespeeld, besefte Van 

bijvoorbeeld veel goede middenvelders en wat minder aanvallers. Jos-

hua heeft daarop geanticipeerd door met drie verdedigers, zes midden-

velders en één aanvaller te voetballen.” 

 

Wat maakt JVOZ uniek? 

“Wij proberen ons te onderscheiden door het resultaat ondergeschikt te 

maken aan de ontwikkeling van de individuele speler. Het gaat bij JVOZ 

om het opleiden van talenten. Uiteraard willen we dat de spelers en 

speelsters alles willen winnen. Per team hebben wij daarom minimaal 

twee en het liefst drie trainers, zodat we ook individueel het meest uit de 

spelers halen. De trainers in onze jeugdopleiding hebben geen grote 

naam, maar ze steken veel tijd en energie in het bedenken van oefenvor-

men, in de ontwikkeling van hun spelers en hun eigen ontwikkeling. Ik 

ben heel trots dat ik met deze staf mag werken.” 

Wat is jouw persoonlijke ambitie? 

“Ik was een tijdje hoofdtrainer van GPC, maar dat beviel niet. De moti-

vatie van de spelers was in mijn ogen niet optimaal en dat vond ik las-

tig. Zeg nooit nooit, maar ik denk niet dat ik geschikt ben als hoofdtrai-

ner van een seniorenteam. Vroeger wilde ik altijd bij een profclub 

werken, maar mijn huidige functie in het onderwijs vind ik ook gewel-

dig. Soms mis ik het direct bezig zijn met een team, dus misschien dat 

ik weer een keer een team bij JVOZ of een KNVB-elftal wil trainen.” 

JVOZ is geen echte, traditionele voetbalclub,  maar Joshua van Dol-

der heeft wel degelijk het 'clubgevoel'. “Ik ben opgegroeid bij JVOZ 

en ga voor de club door het vuur. Als afsluiting van het seizoen gin-

gen we onlangs met het elftal kamperen en bezochten we ons oude 

complex in Kortgene. Het is er oud en krakkemikkig, maar voor mij 

historische grond.”
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Dolder wat hij had gemist. “We hebben wel degelijk last gehad van de 

situatie, al geldt dat natuurlijk voor iedereen. Mijn team komt in de O13-

competitie uit. Normaal hebben wij in het begin van het seizoen moeite 

met de fysieke kracht van tegenstanders, maar na de winterstop, als we 

daaraan gewend zijn, kunnen wij oogsten. Toen wij in juni weer wedstrij-

den gingen spelen, zag ik dat we die fysieke weerstand, maar ook de 

verschillende type tegenstanders gemist hebben. Je moet altijd slimmer 

zijn dan de tegenstander en dus sneller een oplossing bedenken dan je 

tegenstander. Maar om dat te trainen, heb je natuurlijk wel tegenstan-

ders nodig. In de onderlinge potjes die we maandenlang afwerkten, ont-

brak die weerstand voor een deel. Het was veelal hetzelfde.” 

 

1:3:6:1 

Desondanks sleutelde Van Dolder met succes aan de speelwijze van 

zijn jonge team. Dat bij JVOZ de spelprincipes centraal staan en niet de 

formatie, noemt hij 'heel interessant'. Van Dolder koos dit jaar voor de 

1:3:6:1 van Thomas Tuchel's Chelsea. “Hoe mijn elftal speelt laat ik af-

hangen van de kwaliteiten van de spelers. Ik had dit seizoen geen 

echte backs, weinig buitenspelers en veel goede middenvelders. De 

jongens pakten de speelwijze en de manier van hoog drukzetten snel 

op. De eerste wedstrijd speelde we erg goed tegen Willem II en ook 

daarna had vrijwel iedere tegenstander moeite om onder onze druk uit 

te komen. Er was geen enkele aanleiding iets te veranderen of terug te 

gaan naar 1:4:3:3.” 

 

Ook in aanvallend opzicht heeft deze speelwijze veel voordelen, gaat 

Van Dolder verder. “Doordat je centraal op het middenveld een 4 te-

gen 3 hebt, heb je altijd een overtal. We speelden met een vierkant 

op het middenveld, met 2 controlerende en 2 aanvallende middenvel-

ders. De overige 2 middenvelders zijn halfspelers, die zorgen voor de 

breedte van het veld. Bij de JO12 is de afstand van back naar buiten-

speler voor de kinderen vrij groot als je in een 1:4:3:3 speelt. Het 

overlappen van de back om een overtal te creëren bij de buitenspeler 

is daardoor vrijwel onmogelijk. Daarom moet je het overtal al snel 

creëren op het middenveld, wat je in dit systeem automatisch hebt. 

De 2 aanvallende middenvelders kunnen samen met de halfspelers 

voor diepte zorgen. Tegenstanders vonden het vaak lastig om dit op 

te lossen, omdat het natuurlijk een speelwijze is waar niet veel teams 

voor kiezen.” 

 

Drukzetten 

Van Dolder is geen trainer die alles voorkauwt, maar zijn spelers graag 

zelf aan het denken zet. “Voetbal is hun passie, ik hoef mijn best niet te 

doen om aandacht te krijgen. Als ik een vraag stel, gaan er direct tien 

handen de lucht in. Wanneer we het hebben over drukzetten, vraag ik 

bijvoorbeeld waarom we de bal in de as, dus in het midden van het veld, 

willen afpakken en niet aan de zijkant. Er is er altijd wel eentje die zegt 

dat de goal ook in het midden staat, dus dat we dan dichterbij het doel 

zijn. Hierdoor beseffen ze dat we geen drukzetten omdat de trainer dat 

wil, maar omdat zij willen scoren.” 

 

Ook het sociale aspect krijgt veel aandacht van Van Dolder. “Het team-

proces is heel belangrijk. Dit jaar had ik acht nieuwe spelers, die alle-

maal vanuit hun vertrouwde omgeving naar Vlissingen kwamen. Eén jon-

gen, een groot talent, viel door zijn gedrag buiten de groep.  

Hij had een grote mond en was super egoïstisch. Zijn ploeggenoten ac-

cepteerden dat niet, op een gegeven moment riepen ze al 'spelen' voor-

dat hij de bal had. We zijn met die jongen aan de slag gegaan, hebben 

hem zelfs geschorst, maar ook een arm om hem heen geslagen. Hij ver-

anderde, maar ik maakte de groep duidelijk dat ook zij moesten verande-

ren. Bij de seizoensafsluiting zeiden ze tegen hem: 'Je was in het begin 

niet onze vriend, maar je hebt je best gedaan en nu vinden wij je wel 

leuk. Wij hopen dat we volgend seizoen echt vrienden kunnen worden.' 

Bij het kampvuur vertelde die jongen dat hij zonder mij was gestopt met 

voetballen. Een groter compliment kun je als trainer niet krijgen.” 

 

Maatschappelijke carrière 

Dat Van Dolder zich thuis voelt bij JVOZ is wel duidelijk. “De topsportcul-

tuur in combinatie met de warme, familiaire sfeer past goed bij mij. Ner-

gens in de provincie zijn spelers zo met hun ontwikkeling bezig als bij ons 

en als enige club in Zeeland trainen wij vier keer per week.” De overstap 

naar een profclub hoeft wat Van Dolder betreft dan ook niet. “Toen ik als 

jonge doelman mijn opleiding bij JVOZ volgde, zei coach Dolf Roks al dat 

ik later waarschijnlijk trainer zou worden. Want ik bemoeide mij toen al 

met onze spitsen, haha. Kijk, iedereen wil trainer worden in het betaald 

voetbal. Maar ik wil ook een maatschappelijke carrière én ben gelukkig 

bij JVOZ. Deze combinatie zal ik niet zo snel ergens anders vinden.”

“EEN SPELER VERTELDE DAT HIJ ZONDER 
MIJ WAS GESTOPT MET VOETBALLEN. 

EEN GROTER COMPLIMENT KUN  
JE NIET KRIJGEN”

'JO12 BEVALT HARTSTIKKE GOED' 

Joshua van Dolder (28) genoot zijn keepersopleiding bij JVOZ, 
waar onder andere Dolf Roks en Gérard de Nooijer zijn trainers 
waren. Z'n droom om prof te worden spatte bij het Belgische 
Zulte Waregem uiteen. “Ik vond het moeilijk mijn familie en 
vrienden achter te laten en had uiteindelijk ook niet alles voor 
een profcarrière over. Ik was realistisch en schatte de kans om 
echt prof te worden niet groot in.” De inwoner van Vlissingen 
kroop bij de amateurs van VCK onder de lat en werd jeugdtrainer 
bij de dorpsclub uit Koudekerke. Zeven jaar geleden keerde hij 
terug bij JVOZ, als trainer van JO15. Na één seizoen kreeg hij de 
Onder 12 onder zijn hoede en die leeftijdscategorie traint hij nog 
steeds. “Dat bevalt hartstikke goed”, zegt Van Dolder, die zijn 
werkzaamheden voor JVOZ combineert met een baan als regio-
manager bij Basic-Fit.
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“Veel trainers denken: mijn manier is de goede manier. Maar ik vind 

het mooi als trainers naar anderen kijken en de goede dingen van 

elkaar overnemen.” Aloys Lockefeer laat zich op verschillende manie-

ren inspireren bij het creëren van oefenvormen die hij zijn spelers van 

JO13 voorschotelt. “Ik bedenk eerst wat ik van een bepaald spelprin-

cipe wil overbrengen. Vaak is dat iets wat ik tijdens onze eigen 

wedstrijden of trainingen heb gezien, maar het kan ook een wedstrijd 

zijn van mijn favoriete club Barcelona. Ik volg alle Europese topclubs 

op social media en ook daar haal ik soms oefenvormen vandaan, al 

neem ik ze meestal niet letterlijk over.” 

 

Aanvallen 

Afgelopen seizoen speelde het team van Lockefeer in een 1:4:3:3-

formatie. “We hadden goede buitenspelers en veel spelers met natuur-

lijke diepgang. Dat was in de competitie met allemaal bvo's echt een 

wapen. We konden niet iedere wedstrijd veel aan de bal zijn, dat lieten 

de tegenstanders niet toe, toch maakten we met snelheid en diepgang 

veel doelpunten. Aan het einde van het seizoen konden we zelfs iets 

dominanter zijn op de helft van de tegenstander.” 

 

Dit seizoen komen de spelers over die vorig jaar onder Joshua van 

Dolder met drie verdedigers, zes middenvelders en één spits speelden. 

“De kans dat ik dat ook ga doen is groot, want dat team heeft geen 

echte buitenspelers. Bij dit artikel heb ik voor drie oefenvormen (bezet-

ting voor de goal, diepte zonder bal en overtal) gekozen, die alle drie in 

het thema aanvallen zitten. De spelprincipes sluiten goed bij elkaar aan 

en kunnen in elkaar overlopen. In mijn beleving gaat het komend 

seizoen namelijk om hoe wij als team kansen kunnen creëren. Dit team 

is waarschijnlijk wat beter op de helft van de tegenstander, maar het 

heeft iets minder natuurlijke diepgang.” 

 

Zenuwen 

Lockefeer miste door corona de input uit wedstrijden om oefenvormen 

te bedenken en ook de impact op zijn spelers was groot. “Normaal 

spelen wij in de tweede seizoenshelft wat vaker met de beste elf, in de 

onderlinge wedstrijden kreeg iedereen evenveel speeltijd. Teleurge-

stelde spelers waren er dus niet en ook de echte weerstand en het 

omgaan met verlies ontbrak. Maar er waren ook positieve effecten. 

Voor één van onze keepers was het zijn eerste seizoen bij JVOZ. Hij 

was aanvankelijk zo zenuwachtig dat hij voor een wedstrijd moest 

overgeven of geblesseerd afhaakte. Toen de wedstrijdspanning weg 

viel, bleek hij een hele goede keeper te zijn.”

Jeugdopleiding JVOZ/Middelburg

Aloys Lockefeer, trainer JO13

Aloys Lockefeer staat bij JVOZ bekend om zijn 

leuke, afwisselende oefenvormen. De coach van 

JO13 vindt gevarieerde trainingen belangrijk. 

“Spelers moeten iedere training uitgedaagd worden 

en zich afvragen wat ze vandaag weer gaan doen.” 

'LEUK OM DINGEN OVER TE BRENGEN' 

Aloys Lockefeer (26) voetbalt net als Joshua van Dolder bij VCK, daarvoor speelde hij voor Zeelandia en Serooskerke. Voordat Locke-
feer afgelopen seizoen hoofdtrainer werd van JO13 was hij vijf jaar assistent-trainer bij JVOZ. “Ik vind het leuk om dingen over te bren-
gen en jongens te begeleiden bij hun droom om profvoetballer te worden. In deze provincie is jeugdtrainer bij JVOZ het hoogst 
haalbare.” Naast zijn werkzaamheden voor JVOZ volgt hij de studie sportkunde aan de Hogeschool van Zeeland. “Na mijn studie hoop 
ik een baan te vinden in sportmanagement, maar ik ga graag zo lang mogelijk door bij JVOZ.”

“IK VIND HET MOOI 
ALS TRAINERS GOEDE 
DINGEN VAN ELKAAR 

OVERNEMEN”

'Gevarieerde trainingen zijn belangrijk' 
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Organisatie: 
• Veld verdeeld in drie vakken 
• Aan één zijde speelt rood in overtal 3 tegen 2, aan de andere zijde 

speelt wit 3 tegen 2 
• Beide teams beginnen op fluitsignaal trainer, zodra 1e speler 

indribbelt mag tegenstander drukzetten 
• In zijn rug probeert 2e aanvaller aanspeelbaar te zijn. Lukt dit, dan 

spelen 2 aanvallers tegen 1 verdediger en proberen 3e aanvaller 
aan te spelen 

• Lukt dit, dan spelen aanvallers 1, 2 en 3 tegen de 2 verdedigers en 
proberen te scoren 

• Onderschept verdediger ergens in één van de fases de bal, dan 
kan verdedigende partij scoren op één van de twee kleine  
doeltjes 

• Als beide veldjes klaar zijn, dan komen 2 spelers (waarvan 1  
met bal) van de ploeg die als eerste gescoord heeft vanaf de 
zijkant het veld in en wordt er 7 tegen 5 gespeeld. 

Oefenvorm 1: Aanvallen in overtal

1

1

2

3

4
5

1

2

Organisatie: 
• Keepers spelen een speler aan de zijkant in, waarna 1 tegen 1 

ontstaat. 1 speler moet proberen te scoren op klein doeltje, de 
ander moet over de lijn dribbelen  

• Direct daarna nemen rode en witte speler een strafschop én 
spelen een rode en witte speler in het midden de bal naar  
elkaar over 

• Op fluitsignaal trainer mag de speler die in het midden in balbezit 
is aanvallen 

• De strafschopnemers én de spelers aan de zijkant komen erbij, 
waardoor 4 tegen 4 ontstaat 

Oefenvorm 2: Verdedigen, duelleren

Organisatie: 
• Op fluitsignaal trainer starten rode en witte spelers aan zijkant 

met inspelen, kaatsen en geven de bal mee in de loop van de 
speler die diep gaat 

• Deze speler(s) mogen de bal maximaal 1 keer aannemen en dan 
proberen te scoren op het kleine of grote doel 

• De trainer roept de kleur van het team dat als eerste scoort en nu 
starten de spelers achter de doelen: 
- de spelers van het verliezende team moeten de bal zonder de 
pass aan te nemen  in het kleine doel schieten 
- van de winnende partij biedt 1 speler zich aan en als hij de pass 
ontvangen heeft dribbelt hij het veld in, samen met 2  
ploeggenoten en 3 spelers van de andere partij 

• Dan volgt er een 3 tegen 3, waarbij het accent ligt op het overtal 
opzoeken, het vrijkomen zonder bal, het doorbewegen en het 
diepte zoeken zonder bal 

Oefenvorm 3: Aanvallen , passen, passeren en vrijkomen zonder bal

OEFENVORMEN Joshua van Dolder
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Organisatie: 
• Start vanaf de middellijn met een 3 tegen 2 richting de grote goal 
• Na een doelpunt, onderschepping of bal uit sprint iedereen,  

inclusief de keeper, naar het onderste veld. De doelman keept  
nu in het andere doel 

• De trainer speelt een dieptepass op de buitenspeler die aan de 
zijkant buiten het veld staat te wachten 

• De buitenspeler geeft de bal voor en het drietal probeert uit  
de voorzet te scoren 

• Tot slot komt de speler naast het doel erbij en wordt er 3 tegen 3 
gespeeld 

Oefenvorm 1: Aanvallen, bezetting voor de goal

Organisatie: 
• Oefening start met speler aan de zijkant die door pylonen  

dribbelt en ploeggenoot inspeelt die zich aanbiedt 
• Spelers naast het doel komen veld in en er wordt 3 tegen 2 

gespeeld 
• Speler die gedribbeld heeft neemt positie in van speler die zijn 

pass ontving 
• Na doelpunt, onderschepping of bal uit mag hij wel meedoen,  

net als twee spelers van andere partij die naast het doel wachten. 
Er wordt nu 5 tegen 4 gespeeld 

Oefenvorm 2: Aanvallen, diepte zonder bal

Organisatie: 
• Oefening start met speler aan de zijkant die door pylonen dribbelt 

en ploeggenoot inspeelt die zich aanbiedt 
• Direct daarna ontstaat 3 tegen 2 op het onderste doel,  

inclusief speler die gedribbeld en pass heeft gegeven 
• Hierna speelt trainer speler in bovenste veld aan, waar 2 tegen 1 

wordt gespeeld op het andere doel 
• Tot slot speelt trainer nog een bal in en wordt het 4 tegen 4 

Oefenvorm 3: Aanvallen, overtal uitspelen

OEFENVORMEN Aloys Lockefeer
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In januari 2022 vindt het EK Futsal namelijk plaats in Nederland. Hoe 

staat Oranje er op dit moment voor, welke plooien moeten nog worden 

gladgestreken en hoe kom je na een lange rustperiode überhaupt weer 

tot topprestaties? We vragen het aan Max Tjaden (bondscoach Oranje 

Futsal) en Peter van Dort (fysieke trainer binnen de KNVB). 

“Wij zijn in de gelukkige omstandigheid geweest dat we het afgelopen 

jaar nog wel wat konden doen”, geeft Max Tjaden aan. “De KNVB had 

aangegeven dat naast het A-team bij de mannen en de vrouwen en Jong 

Oranje het A-team binnen het zaalvoetbal ook door mocht blijven gaan. 

Daar kwam bij dat we vanaf januari met veel testen ook wedstrijden 

hebben kunnen spelen. Zo mochten we in juni nog aantreden tegen 

Slovenië en Italië.” 

De resultaten tegen deze toplanden in de zaalvoetbalwereld (één over-

winning, één gelijkspel en twee kleine nederlagen) geven de burger 

moed, maar “als team moeten we nog wel een aantal stappen met 

elkaar gaan maken”, weet Tjaden. “Verdedigend kunnen wij het een 

goede tegenstander heel lastig maken en dan kunnen we vanuit de 

omschakeling ook gevaarlijk worden. Zo scoorden we tegen zowel 

Slovenië als Italië een aantal prima doelpunten’’, zegt Peter van Dort. 

“Maar als we moeten aanvallen tegen een compacte tegenstander, dan 

hebben we nog moeite om tot kansen te komen.” 

 

Tjaden blijft dan ook realistisch. Hij roept in herinnering dat Oranje de 

eindtoernooien van 2016 én 2018 heeft gemist en kijkt voor het EK 2022 

18  |  De TrainerCoach

De coronasituatie is nog niet ten einde, maar het seizoen 2021-2022 gaat wel ‘gewoon’ van start. De 

Nederlandse zaalvoetballers hebben het afgelopen seizoen vooral interlands af kunnen werken - in de 

Eredivisie werden maar vijf competitierondes gespeeld - maar toch dient er op korte termijn al gepres-

teerd te worden.  

Tekst: Bart Bos | Beeld: beeldbank KNVB

Max Tjaden en Peter van Dort 

‘Iedere speler moet per definitie  
een eigen programma hebben’
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dan ook niet al te ver vooruit. “Onze doelstelling is de poulefase doorko-

men en dat wordt al een hele klus.” “Bij ons gaat het nog op amateurba-

sis, maar de eerste tien à twaalf landen van Europa hebben vooral 

fullprofs”, weet Van Dort, die zelf ook ervaring heeft met het trainen van 

een nationaal team - hij was enkele jaren bondscoach van Oranje 

Onder-15 en ook nog een tijd assistent-bondscoach bij meerdere lichtin-

gen. “Dus wij moeten in onze trainingen dingen beter en slimmer doen 

en hetzelfde geldt voor tijdens de wedstrijden. Alleen op deze manier 

kunnen we een kans maken op een goed EK. Het gaat daarbij om het 

samenstellen van een optimaal programma voor het team en voor elke 

individuele speler. We maken daarbij gebruik van verschillende bouw-

stenen (zie afbeelding) en de nieuwste technologie om de trainingen en 

wedstrijden te monitoren en de prestatie in beeld te brengen.” 

 

Form, Focus en Fit 

Bij het A-team van het zaalvoetbal wordt gewerkt volgens de drie F’en: 

Form, Focus en Fit. (zie ook bijgaande afbeelding). Onder form wordt 

verstaan: snellere en betere keuzes maken, handelen beter op elkaar 

afstemmen, beter positie kiezen/betere oriëntatie in de ruimte en het 

moment en de richting van handelen beter herkennen.  

De juiste focus geeft aan dat je bezig bent met het spel, fair play en 

respect toont, jezelf en het team weet te beïnvloeden, een betrokken 

houding hebt op de bank en doelpunten samen kunt vieren.  

Je bent fit wanneer je in staat bent zaalvoetbalacties van hoge kwaliteit 

lang vol te houden, continu de juiste keuzes weet te maken, snel weet te 

herstellen tussen explosieve acties en om kan gaan met presteren onder 

vermoeidheid én met vermoeidheid.  

 

“Op ieder gebied proberen wij dingen beter te doen”, zeggen Tjaden en 

Van Dort. Dat vraagt om enige uitleg, want een nationaal team heeft zijn 

spelers nou eenmaal niet 24 uur per dag en zeven dagen per week ter 

beschikking. Sterker nog: “Toen ik speler was, trainden we twee keer in 

de week en vandaag de dag trainen we nog steeds twee keer in de 

week”, zegt Tjaden. Van Dort: “Spelers hebben te maken met een baan, 

een club, een nationaal team én een gezin. Daarbij bestaat de kans dat 

de belasting van al deze activiteiten bij elkaar te groot is. Het is dan juist 

verstandig om iemand rust te geven in plaats van nog meer en/of harder 

te trainen. Bij een nationaal team hebben we daarom te maken met een 

beperkt aantal trainingsmomenten in een seizoen. En in de tijd die je hebt 

moet je steeds de keuze maken wat nu het meest belangrijk is om samen 

de komende wedstrijd(en) te winnen.” 

 

Een goede communicatie is daarom essentieel, legt Van Dort uit. 

“Samen met Max en andere coaches maken wij een programma voor 

het nationale team en dat proberen we weer af te stemmen op de 

programma’s die de spelers volgen bij hun clubs.” Dat verschilt niet 

alleen per club, maar steeds vaker ook per speler. “Wij zijn nog opge-

voed met het idee dat iedereen hetzelfde traint, maar per definitieve 

moet iedere speler een programma hebben dat hem (of haar) past.” 

 

Zaal- en veldvoetbal 

Daar komt bij dat zaalvoetbal door veel spelers in de Eredivisie nog 

wordt gecombineerd met veldvoetbal. “Je hebt een groep spelers die 

wel in de zaal speelt, maar feitelijk enkel op het veld traint. Daarnaast 

heb je een groep die in de zaal speelt en traint én je hebt nog een groep 

die zaal- en veldvoetbal combineert”, beseft Van Dort, “maar als je echt 

de ambitie hebt om Europees iets te bereiken, moet je in de top kiezen 

voor zaalvoetbal.” “Op het niveau van een nationaal team is het gewoon 

heel moeilijk te combineren”, beaamt Tjaden. “Als je international wilt 

worden en blijven, moet de focus volledig op het zaalvoetbal.” 

 

In het zaalvoetbal komt een zwakke schakel veel sneller aan het licht, 

alleen al vanwege het simpele feit dat de teams in het zaalvoetbal klei-

ner zijn. “Zaalvoetbal heeft z’n eigen kenmerken. Zo zijn spelhervattingen 

nog dominanter dan in het veldvoetbal, heb je minder tijd en ruimte, dus 

wordt er vaker van je gevraagd op basis van vaardigheid of kort spel een 

situatie op te lossen en heb je soms te maken met de meevoetballende 

keeper. Dat zijn wel zaken die je regelmatig moet trainen om daar als 

team aanvallend én verdedigend beter in te worden.” 

 

Daar komen de, zeker in vergelijking met veldvoetbal, bijzondere spelre-

gels dan nog bij. Tjaden: “Zaalvoetbal is heel aantrekkelijk, met name 

door de vele omschakelmomenten, en bepaalde regels lenen zich daar 

ook voor. Zo mag je in het zaalvoetbal in de opbouw niet zomaar terug-

spelen op de keeper, kan er continu worden doorgewisseld en krijg je in 

iedere wedstrijdhelft vanaf de zesde overtreding bij elke volgende 

directe overtreding een tienmetertrap tegen. En je speelt met zuivere 

speeltijd.” 
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“BIJ ONS GAAT HET NOG OP 
AMATEURBASIS, MAAR DE EERSTE 

TIEN À TWAALF LANDEN VAN 
EUROPA HEBBEN VOORAL 

FULLPROFS”
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Zaalvoetbal

Belasting en belastbaarheid 

“Het specifiek trainen voor zaalvoetbal wordt in de top steeds belangrij-

ker”, zegt Van Dort. Zeker na een lange coronastop. “Wanneer je ander-

half jaar niets gedaan hebt en daarna alles weer in de volle omvang wil 

doen, is de kans groot dat spelers geblesseerd raken. Besef dat je heel 

goed om moet gaan met belasting en belastbaarheid. Bouw het goed op 

en laat spelers die een lange tijd stilgestaan hebben bijvoorbeeld niet de 

hele wedstrijd staan. Spelers moeten met elkaar een hoge kwaliteit leve-

ren in aanvallen, verdedigen en omschakelen. Dan zou mijn advies zijn: 

Richt je in eerste instantie op je kwaliteit en probeer dat dan langer vol te 

houden.” 

 

In de top van het zaalvoetbal is het gebruikelijk dat er met vaste viertal-

len wordt gewerkt. “Vaste blokken die om de drie minuten in actie 

komen - al kan dat in de eindfase van de wedstrijd nog weleens verschil-

len. En die blokken hebben soms ook verschillende strategieën, dat zie je 

bijvoorbeeld bij Italië.” “Bij Oranje ontlopen de blokken elkaar niet veel”, 

geeft Tjaden aan, “maar is het wel zo dat er met een vrij vaste selectie 

wordt gewerkt.” Van Dort: “Als klein zaalvoetballand putten we uit een 

kleinere vijver met goede spelers, dus de spelers die we hebben, moeten 

allemaal wel fit zijn en blijven.” 

 

Wat dat betreft was de juni-trip een mooie testcase. “Die wedstrijden 

tegen Slovenië en Italië geven ons wel hoop en perspectief”, zegt 

Tjaden. “Wij hadden niet alleen een zwaar programma met vier wedstrij-

den in zes dagen; tussendoor hadden we ook nog eens een reisdag van 

acht uur per bus van Slovenië naar Italië. Als je dat hele palet bekijkt, 

moet ik het team wel de complimenten geven. Gedurende de vier 

wedstrijden konden we prima weerstand bieden aan twee toplanden en 

waren we ook in staat om dit gedurende de wedstrijden vol te houden. 

Dit was in het verleden wel eens anders.” 

 

Van Dort: “Als staf proberen wij het team gewoon zo goed mogelijk voor 

te bereiden op het EK, iedereen heeft daarin zijn eigen rol. Max, assis-

tent-coach Samir Makhoukhi en keeperstrainer Arjan Heerland vanuit 

de zaalvoetbalinhoudelijke kant en ik met de medische staf vanuit de 

fitheidskant.” 

 

Wereldkampioen Argentinië 

De eerstvolgende opdracht voor Oranje Futsal is de dubbele ontmoeting 

met regerend wereldkampioen Argentinië. Op zondag 5 en dinsdag 7 

september kruisen ’s lands beste zaalvoetballers de degens met de 

Argentijnen, die dan in voorbereiding zijn op het WK, dat een week later 

begint in Litouwen.  “Ik ben echt benieuwd tegen Argentinië”, zegt 

Tjaden. “Want als wij ons met Argentinië kunnen meten, is dat een 

belangrijke stap op weg naar een goed EK”.  

 

Het EK 2022 in Groningen en Amsterdam, - het grootste Europese 

landentoernooi in het zaalvoetbal ooit met zestien deelnemende landen - 

begint op woensdag 19 januari 2022. De finale zal worden gespeeld op 

zondag 6 februari 2022 in het Ziggo Dome in Amsterdam. Op maandag 18 

oktober wordt het definitieve speelschema bekendgemaakt.
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Organisatie: 
• Er wordt gespeeld op een half speelveld 
• Start vanuit een cornersituatie 
• Als het team scoort, is dat 1 punt en mogen ze nog een keer starten vanuit 
een cornersituatie. 
• Wordt er niet gescoord, dan wordt er gewoon doorgespeeld 
• Onderschept de tegenpartij de bal, dan kunnen ze het ‘recht van aanval’ 
halen door te scoren op één van de twee kleine doeltjes op de middenlijn 
• Daarna mogen zij starten vanuit een cornersituatie 
• Alleen doelpunten die gescoord worden op het “vaste” doel, tellen als 
punt 
• Wedstrijdvorm 

Variatie 
• Starten vanuit een intrap- of vrije trapsituatie 
• De spelhervatting ook vanaf de andere kant beginnen 
• Variëren binnen de spelhervatting

Oefening 1: Spelhervattingen in partijvorm

Organisatie: 
• Er wordt gespeeld op een half speelveld 
• Oranje (driehoekjes) speelt op balbezit en kan daarbij de keeper (K) en 
twee neutrale spelers (N) gebruiken 
• Tien keer samen spelen zonder dat de bal wordt aangeraakt door Blauw 
(rondjes) is één punt. 
• Onderschept Blauw de bal, dan kunnen ze een punt scoren door een doel-
punt te maken op het “vaste” doel 
• Ze mogen daarbij de ‘centrale’ Neutrale speler gebruiken 
• Oranje moet dan omschakelen van aanvallen naar verdedigen 
• Duur 1.30 min, daarna wisselen van functie 
• Wedstrijdvorm 

Variatie 
• Aantal keren raken beperken, van vrij spel naar maximaal twee of drie 
keer raken 
• Neutrale spelers mogen niet naar elkaar spelen 
• Ruimte (in de breedte)  aanpassen, speelveld kleiner maken = makkelijker 
voor de verdedigers en moeilijker voor de aanvallers 

Oefening 2: Positiespel 4 tegen 4 +1K + 2N

Organisatie 3 tegen 3: 
• Ruimte 15 x 20 meter 
• Beide teams kunnen scoren op een groot doel met keeper 
• Bal uit: binnen 3 seconden inspelen 
• Corner / achterbal starten bij eigen keeper (binnen 3 sec.) 
• Vrije trap -> inspelen bal vanaf de zijkant 
• Strafschop na afloop 

 
Organisatie 2 tegen 2:  
• Ruimte 10 x 15 meter 
• Beide teams kunnen scoren op een doeltje van 2 x 1 meter (over de grond) 
• Bal uit / corner / achterbal: binnen 3 seconden inspelen door neutrale 
speler(s) -> eigen helft 
• Vrije trap -> inspelen bal vanaf de zijkant 
• Strafschop na afloop 

Oefening 3: Klein partijspel 3 tegen 3 PLUS 2 tegen 2

OEFENVORMEN 
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De VVON bestaat 75 jaar en trakteert

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

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

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

Doe mee en win een GRATIS TRAININGSKAMP

Meedoen en winnen als vereniging is eenvoudig. Wanneer minimaal 

twee trainers van een vereniging, binnen de actieperiode, lid worden 

van de VVON, dan maakt de vereniging kans op een GRATIS TRAI-

NINGSKAMP voor een door de vereniging te bepalen elftal. 

 

Hoe werkt het en wat kun je winnen als vereniging? 

Vul op www.VVON.NL het deelnameformulier in met de gegevens van 

de twee trainers die lid gaan worden en geef in maximaal 200 woorden 

aan waarom de vereniging graag een team/elftal zou willen verrassen 

met een trainingskamp. 

 

Twee (jeugd)trainers van de vereniging aanmelden als lid van de VVON 

betekent voor de vereniging een investering van slechts € 215,00. De 

twee leden zijn dan in ieder geval lid vanaf november 2021 t/m decem-

ber 2022. Deze investering krijgt de vereniging, wanneer geen gratis 

trainingskamp wordt gewonnen, altijd terug in de vorm van 10 GRATIS 

TRAININGSBALLEN t.w.v. van € 215,00.  

Vraag als trainer aan jouw vereniging om mee te doen met deze aktie. 

Meedoen kost de vereniging namelijk feitelijk niets omdat de vereni-

ging altijd 10 GRATIS TRAININGSBALLEN krijgt!!! 

 

Behalve dat beide trainers kunnen profiteren van alle voordelen die 

horen bij een VVON-lidmaatschap (o.a. 6 keer per jaar ons gratis 

magazine boordevol informatie met veel oefenstof en diverse mogelijk-

heden om deel te nemen aan bijscholingen) krijgen deze trainers ook 

nog eens een GRATIS COACHMAP t.w.v. € 40,00. 

 

Niet meedoen is dus een gemiste kans. De vereniging investeert  

€ 215,00 in haar eigen trainers via een VVON-lidmaatschap en krijgt 

deze investering, wanneer er géén trainingskamp wordt gewonnen, 

altijd terug in de vorm van 10 GRATIS TRAININGSBALLEN. Daarnaast 

krijgen beide trainers ook nog eens een mooie coachmap cadeau en 

kunnen zij minimaal 14 maanden profiteren van alle voordelen die beho-

ren bij het VVON-lidmaatschap. Mooier kunnen we het niet maken. 
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VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

Actieperiode: 15 augustus tot 1 november 2021 

Te winnen prijzen:  

3 trainingskampen van 3 dagen (t.w. van €3000,00) 

3 trainingskampen van 2 dagen (t.w. van €2000,00) 

3 trainingskampen van 1 dag (t.w. van €1500,00) 

Voor een omschrijving van de trainingskampen kun je kijken op 

www.VVON.nl  

 

Deelnameformulier: Het deelnameformulier kunt u vinden op 

www.VVON.nl. Het formulier dient vóór 1 november 2021 in het bezit  

te zijn van de VVON. 

 

Lid worden nieuwe leden: De twee nieuwe VVON-leden dienen  

zichzelf in te schrijven via de website van de VVON, blijven minimaal 

lid t/m 31/12/2022 en gaan akkoord met de voorwaarden om lid te 

worden. De nieuwe leden krijgen de gratis coachmap in de maand 

december thuisgestuurd. 

 

Locatie trainingskamp: Het trainingskamp zal in Nederland plaats vin-

den. De locatie, data en overige inhoudelijke aspecten m.b.t. de uitvoe-

ring worden in overleg tussen de vereniging en Trainingskampen.nl 

afgestemd en vastgelegd. Upgraden naar een locatie in het buitenland 

is mogelijk tegen betaling van de meerkosten.  

Aantal deelnemers trainingskamp: Er kunnen maximaal 20 deelnemers 

deelnemen aan het trainingskamp. Meer personen in overleg met Trai-

ningskampen.nl, waarbij de meerkosten dan voor rekening komen van 

de vereniging. 

 

Minimum aantal deelnemers jubileumactie: Wanneer het aantal  

deelnemende verenigingen minder is dan 20, dan zal het aantal prijzen 

evenredig worden aangepast.  

 

Hoe worden de winnaars bepaald: Onder de drie verenigingen met de 

meest aansprekende motivatietekst worden een 3-, 2 en 1-daags  

trainingskamp verloot. De overige 6 prijzen worden middels loting 

bepaald. De winnaars krijgen medio november 2021 bericht.  

De prijs is clubgebonden en staat op naam van de winnende club.  

 

Wanneer dient het trainingskamp plaats te vinden: Het trainingskamp 

dient uiterlijk in januari 2023 plaats te vinden. De vereniging dient dus 

tijdig, in overleg met Trainingskampen.NL, afspraken te maken. 

 

Overige voorwaarden: De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of 

uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering 

of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden 

voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd/toegekend.  

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

Deelnemende verenigingen krijgen 
ALTIJD 10 GRATIS TRAININGSBALLEN 

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

GRATIS TRAININGSKAMP 
 

Breng deze aktie onder de aandacht  
van jouw vereniging en wie weet mag jij dan 
GRATIS OP TRAININGSKAMP met jouw elftal
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Het eerste seizoen van Rogier werd op een de-

gradatieplaats beëindigd. Corona bracht in dit 

geval een klein positief voordeel. Omdat het 

seizoen niet volledig werd afgemaakt, bleven 

alle teams in de competitie. “Het seizoen er-

voor waren de jongens (van ASWH) op miracu-

leuze wijze gepromoveerd en we wisten dat 

het heel lastig zou worden. Maar het heeft ook 

veel leermomenten opgeleverd en die probe-

ren we nu toe te passen. We zijn nu eenmaal 

een club met minder financiële middelen dan 

het gros van de clubs uit de tweede divisie.  

We moeten ons proberen te onderscheiden op 

zaken die niet te koop zijn. In de voorbereiding 

proberen we daar al flinke stappen in te maken.” 

 

Eind mei had Rogier het al voor elkaar om alle 

nieuwe spelers te laten aansluiten bij de groep. 

“Het is een mooie manier om langer met elkaar 

te kunnen zijn en ons op die manier te onder-

scheiden. Het kost wel een hoop telefoontjes 

naar de oude clubs van de betreffende jon-

gens, maar dat lukte in nagenoeg alle gevallen. 

Wij begonnen daarom met vier weken trainen 

in de nieuwe samenstelling eind mei. Vervol-

gens drie weken vakantie en sinds 10 juli zijn 

we nu aan het trainen. Zo hebben we nog 

exact zes weken om ons voor te bereiden op 

de eerste competitiewedstrijd.” 

 

Zijn er nog naweeën van Corona of gaat de 

voorbereiding weer normaal? 

“Het is eigenlijk niet veel anders meer. Het blijft 

wel lastig dat een aantal spelers ‘verdacht’ is 

van besmetting of daadwerkelijk besmet is en 

niet mee kan doen. Maar we hebben tot op he-

Rogier Veenstra:

 Alles aangrijpen om je te onderscheiden 
op zaken die niet te koop zijn!

Hij is de jongste hoofdtrainer van de tweede divisie. Bij ASWH gaat de drieëndertig jarige Rogier Veenstra 

al zijn derde seizoen in en hopelijk zijn eerste volledige. De coach kreeg het voor elkaar om met zijn nieuwe 

groep voor dit seizoen al te starten met de voorbereiding op 22 mei. Hij gaf een interessante en heldere 

uitleg over zijn opvattingen over het prepareren van een team voor de start van de competitie. 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Richard van Hoek

Ga voor het terugkijken van het webinar van  

Rogier Veenstra naar: https://www.vvon.nl/oefenstof/
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den (23 juli) geluk gehad. Het gebeurde alleen 

nog in de vakantie. Rondom de eerste oefen-

wedstrijden zie je wel dat alles anders gaat 

qua organisatie en supporters. En het was ook 

wel zichtbaar dat spelers negen maanden lang 

geen wedstrijd gespeeld hebben.” 

 

Hoeveel oefenwedstrijden speel je in  

de laatste zes weken voorbereiding? Hoe 

selecteer je tegenstanders? 

We spelen bijna elke week een wedstrijd en 

zes in totaal in de voorbereiding. Voorheen 

werden er in de voorbereiding soms wel tien 

wedstrijden geregeld. Dat was bijna om de drie 

dagen en in mijn beleving is dat te veel. Ik wil 

nu alles zoveel mogelijk in het normale ritme 

trainen en spelen. Daarmee bedoel ik maan-

dag, dinsdag en donderdag trainen en op zater-

dag de wedstrijden. We spelen er ook maar 

twee op dinsdag en dat is tegen FC Dordrecht 

en Jodan Boys. We proberen te oefenen tegen 

tegenstanders met een kwaliteit die zo dicht 

mogelijk bij die van ons ligt. Je wilt weerstand 

op het niveau waar je naartoe wilt. Misschien 

lukt het ons minder in bepaalde spelprincipes 

te komen waarop we trainen, maar dat nemen 

we dan maar voor lief. Er is natuurlijk nog een 

praktisch onderdeel bij de keuzes: de clubs op 

een lager niveau starten vaak ook veel later, 

dus daar kun je dan lastig tegen oefenen. Dus 

je komt op die manier al snel uit op derde en 

tweede divisie niveau.” ASWH oefent in deze 

sessie tegen FC Dordrecht uit de eerste divisie, 

Barendrecht, Stedoco en Goes uit de derde di-

visie en  Jodan Boys en Achilles Veen uit de 

hoofdklasse. 

 

Hoe bouw je de belasting voor de spelers op 

tijdens de voorbereiding? 

“We trainen drie maal per week en hanteren 

een periodiseringsmodel van drie weken. 

Een week zijn de trainingen gericht op grote 

partijen (9vs9 tot 11vs11). Dan gaan we over 

naar een week in middelgrote vormen (6vs6 

tot 8vs8) en dan door naar een week kleine 

spelen (tot 5vs5). Op de dinsdagen doen we 

de Voetbal Conditionele Training (VCT) waar-

bij we altijd net iets meer doen dan de sche-

ma’s van Verheijen aangeven. We vragen de 

jongens ook echt op die dagen extra goed te 

letten op het eten. We willen een duidelijk 

signaal afgeven naar de groep dat we fysiek 

top willen zijn. Sinds dit seizoen hebben de 

spelers hartslagbanden en zo kunnen we het 

herstelvermogen van de jongens zien. Dat 

helpt ons als staf enorm. Ze moeten hun 

grenzen opzoeken en wij moeten ze laten 

voelen wat er gevraagd wordt in de tweede 

divisie. Zoals ik al zei: We moeten ons onder-

scheiden op zaken die geen geld kosten en 

de fysieke conditie is er daar eentje van. De 

jongens krijgen allemaal een krachtprogram-

ma mee en dat moeten ze voor of na de trai-

ning zelf uitvoeren. We laten ook goede vi-

deo’s zien van de oefeningen die ze meekrij-

gen, zodat de kwaliteit van de uitvoering zo 

hoog mogelijk is.” 

“JE WILT WEERSTAND OP HET  
NIVEAU WAAR JE NAARTOE WILT”
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Hoe werk je aan je speelwijze in de  

voorbereiding? 

“Mijn assistent Sjoerd van der Waal en ik heb-

ben een set spelprincipes gedefinieerd. Elke 

week kiezen we een andere teamfunctie met 

een ander spelprincipe. In de kleedkamer heb-

ben we een groot papier opgehangen. Als we 

een spelprincipe getraind hebben, dan wordt 

het op het papier geschreven. Elke week groeit 

het aantal principes en deze proberen we elke 

week te laten terugkomen plus een nieuwe  

erbij. De focus ligt telkens op het nieuwe  

principe, maar de oude worden ook herhaald. 

De vormen die we daarbij bedenken, bevatten 

de spelprincipes. We zijn dus maar beperkt be-

zig met het aanpassen aan de tegenstander.  

Zeker in het begin van de competitie. 

 

We willen bijvoorbeeld hoog druk zetten en in 

onze eerste oefenwedstrijd tegen Dordrecht 

waren we ook in staat om dat bij vlagen goed 

te doen. Je kunt je wel ingraven tegen zo’n  te-

genstander, maar het is zonde het niet te oefe-

nen. Een paar dagen na de wedstrijd hebben 

we altijd de nabespreking en het is belangrijk 

dat we dan iedereen zoveel mogelijk aan het 

praten krijgen zodat iedereen zich ook betrok-

ken voelt. En betrokken is!” 

 

“Deze week hebben we de vijf-seconden-regel 

getraind. Dat voegen we toe aan het hoog druk 

zetten en de vormen zijn nu op beide gericht. In 

de volgende oefenwedstrijd is voor beide aan-

dacht. Normaal analyseer ik zelf de komende 

tegenstander. Donderdag laat ik vóór de train-

ning de beelden zien van de tegenstander. We 

vragen dan aan de spelers met welke spelprin-

cipes we de betreffende tegenstander kunnen 

aanpakken. Op die manier betrekken we de 

spelers ook. Ook met deze aanpak kunnen we 

wat terugpakken ten opzichte van onze tegen-

standers, zo denken we.” 

 

Hoe is je staf opgebouwd? 

“Ons team bestaat op voetbalgebied uit één 

assistent en een keeperstrainer. Voor de orga-

nisatie hebben een teammanager en twee 

mensen voor de kleding en materialen.  

Daarnaast is er nog een verzorger in dienst en 

twee fysiotherapeuten. Er was eventueel de 

mogelijkheid om een analist in te zetten voor de 

komende tegenstanders, maar ik denk dat we 

dat geld beter elders kunnen gebruiken.   

Tegenwoordig is online alles te bekijken. Ik heb 

besloten om zelf te kijken en te analyseren.” 

 

Hoe is de taakverdeling bij ASWH geregeld? 

“We stemmen voor de trainingen, of eigenlijk 

vaak aan het begin van de week al, alles goed 

af met elkaar. Onze keeperstrainer is precies 

op de hoogte hoe lang dat hij met alleen de 

keepers kan werken bij elke training. Uiteraard 

zijn bij hem ook de te trainen principes bekend. 

Het zou raar zijn als zij lange ballen gaan trai-

nen en wij juist met de opbouw over de grond 

bezig zijn. Tot slot worden ook de verbeterpun-

ten besproken per keeper. Daarmee heb je de 

drie meest belangrijke zaken waarmee hij zijn 

werk optimaal kan uitvoeren.” 

 

“Mijn assistent Sjoerd doet de warming-up. 

Deze zijn zeer gevarieerd.  

“WE WILLEN EEN DUIDELIJK SIGNAAL AFGEVEN NAAR  
DE GROEP DAT WE FYSIEK TOP WILLEN ZIJN”
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V Ervaring als Trainer-Coach 

2012 - 2013 Kloetinge, Hoofdtrainer O.17 (Hoofdklasse) 

2013 - 2019 JVOZ, Hoofdtrainer O.14 (3e Divisie) en O.15 (1e en 2e Divisie) 

2016 - 2017 Zeelandia Middelburg, Hoofdtrainer eerste team 2e klasse 

2017 - 2018 Goes, Hoofdtrainer eerste team hoofdklasse 

2019 - heden ASWH, Hoofdtrainer eerste team 2e divisie 

2017 - heden Jeugdtrainer voetbalschool S&C 

 

Ervaring als HJO / Technisch Coördinator 

2015 - 2016 HJO Zeelandia Middelburg 

2019 - 2021 Technisch Coördinator JVOZ 

 

Rogier Veenstra werd in zijn loopbaan al gekozen als beste trainer van district 

Zuid1 en door de VVON genomineerd als beste amateurtrainer van Nederland. 

Voor een jonge trainer-coach is er uiteraard nog tijd genoeg om te groeien. 

Gevraagd naar zijn ambitie dan spreekt hij uit dat hij graag ooit in de Eredivisie 

actief zou willen zijn. “Maar ik geef dat nog een jaar of 10 hoor en met een mooie 

tussenstap als assistent eerst. Ik besef wel dat het niet eenvoudig zal zijn, maar ik 

ga hard mijn best doen om mijzelf zo goed mogelijk te blijven ontwikkelen. Ik kijk 

altijd om me heen naar coaches die dichtbij me staan en probeer daar afspraken 

mee te maken om er wat van te leren.”  
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Organisatie: 
• Aan beide zijkanten van het veld beginnen met de witte en blauwe 

spelers ter hoogte van de rand zestienmeter. 
• Inspelen, kaatsen en meegeven aan een derde man die afrondt. 

Wit op de kleine doeltjes en blauw op het grote doel. 
• Vervolgens starten achter beide achterlijnen (van het gestippelde 

veld) de blauwe en de witte. Blauw is indribbelen, dan inspelen en 
afronden op het kleine doeltje. Wit dribbelt in, speelt in en de 
ontvanger speelt de bal het speelveld in. 

• Dan start 3 tegen 3 in het veld. 
 
Coaching: 

• Voorbereidende fase: 
- ballen op de juiste snelheid inspelen 
- explosief vrij komen / - ballen plaatsen en hard afronden 

• 3 tegen 3: 
- Overtal opzoeken / - Vrijkomen zonder bal / - Doorbewegen 
- Diepte zonder bal

OEFENING 1: Afronden plus 3vs3

Organisatie: 
• De twee blauwe spelers dribbelen in met de bal. Eentje rond af op 

het kleine doeltje en de andere speelt het zestal in. 
- Dan wordt gestart met 6 tegen 2. Pakt blauw de bal af van wit, 
dan lopen ze door het vierkant heen. 
- De trainer brengt een bal in en er wordt 2 tegen 1 gespeeld op 
een klein doeltje. Ondertussen dribbelen twee nieuwe blauwen in. 

 
Coaching: 

• In 6 tegen 2 
- De twee moeten midden dicht houden / - Een hoek in dwingen 
- Dichtbij elkaar blijven / - Coachen van elkaar 

•  In 2 tegen 1 
- Timing in de loopactie 
- Bij 3vs3 variaties in patroon aanbrengen in balbezit. Met drie 
naast elkaar oplopen, voor de bal doorkruisen of omlopen.

OEFENING 2: 6vs2 naar 2vs1 

OEFENVORMEN 

De TrainerCoach  |  27

Behalve de combinatie technische vormen is er 

ook aandacht voor (sprong-)kracht en natuurlijk 

wordt er gewerkt aan de conditie. De warming-

up duurt bij ons twintig minuten. Daarnaast 

heeft Sjoerd op de maandagen de hoofdrol. Dan 

doe ik zelf een stapje terug. Ik kan best een do-

minante trainer zijn en voor de spelers is het 

ook wel eens prettig een ander voor de groep te 

hebben staan. De nabespreking doe ik die 

avond weer wel zelf.” 

 

“De afgelopen weken hebben we met alle spe-

lers individueel gesproken en hen gevraagd 

naar hun mening over de eigen verbeterpunten. 

Dat hebben we aangevuld met de ideeën vanuit 

de staf. We willen de spelers vanuit die gedach-

te een soort van maatwerktrainingen geven. Dat 

doen we ook op de maandagen. Eerst verzorgt 

Sjoerd een training voor de groep van 45 minu-

ten. Vervolgens geeft Sjoerd nog een maatwerk-

training aan een klein groepje.” 

 

“In de overige training – en zeker die bij de gro-

tere partijen – begeleiden we beiden een team. 

Als we het hoog druk zetten oefenen dan zal ik 

aandacht geven aan de aanvallers en de mid-

denvelders die dat met name moeten verzorgen. 

Sjoerd zal zich dan richten op de verdedigers en 

die middenvelders die zich onder de druk moe-

ten uitvoetballen. Over het algemeen bedenk ik 

de voetbalvormen, maar die worden vooraf altijd 

goed doorgesproken. We werken met een klein 

team, maar hebben het idee dat we ook daar-

mee uitstekend kunnen begeleiden en wellicht 

wel kunnen verrassen in de competitie.” 

 

“Ik kan best een dominante trainer zijn en voor 

de spelers is het ook wel eens prettig een ander 

voor de groep te hebben staan” 
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Op jonge leeftijd krijgt ieder kind de vraag wat 

hij of zij wil worden als hij ouder is. Veel kinde-

ren dromen van een bestaan als profvoetballer 

of als eigenaar van een restaurant. Max van de 

Laar was stoïcijns: “Ik wilde altijd al voetbal-

trainer worden. Dat was mijn droom. Ik wilde 

van mijn passie mijn werk maken. En daarin wil 

ik altijd meer.” 

 

Terug op het honk 

Zijn ambities kregen vorm in het Limburgse 

Born - gemeente Sittard-Geleen - waar Van de 

Laar  op jonge leeftijd zijn trainersloopbaan 

startte. “Ik combineerde het trainen van jeugd-

teams met het zelf spelen in een eerste team.” 

Als speler kwam hij uit voor Born, Vaesrade en 

Roosteren. Op dit moment is Born the place to 

be voor trainer Van de Laar. In 2016 kreeg de 

Limburger de Onder 19 van Born onder zijn 

hoede, om vervolgens vorig jaar met zijn junio-

ren – waarmee hij vanuit de tweede klasse 

doorstootte tot de hoofdklasse – door te stro-

men naar de hoofdmacht. Dat was overigens 

direct einde spelerscarrière. Die combinatie 

was teveel van het goede. Dat het bestuur voor 

de functie van hoofdtrainer bij Van de Laar 

uitkwam, was een abc’tje. Hij kende de spelers-

groep goed en is een jongen van de club. 

Zijn eerste jaar als hoofdtrainer viel in het 

water. Van de Laar begon in de zomer van 2020 

vol goede moed aan zijn eerste jaar. Ook voor 

hem kwam echter corona op zijn pad. “Na vier 

wedstrijden in de derde klasse was het over.” 

Op de achtergrond was het wel een succesvol 

jaar. Hij kon zich volledig focussen op zijn UEFA 

B-cursus. “Ik begon in september. Dat waren 

toch nog fysieke en klassikale lessen. Uiter-

aard met strenge regels. Daarna gingen we 

over op online lessen. Gelukkig viel die periode 

samen met het behandelen van de theorie.” 

Toen de overheid de maatregelen versoepelde, 

kon Van de Laar de opgedane theorie in de 
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In Limburg drukt een jonge hoofdtrainer zijn neus tegen het venster. Max van de Laar werd eind juli 28 jaar, 

behaalde in mei zijn UEFA B-diploma en gaat zich komend seizoen verder oriënteren als coach: hoofdtrai-

ner bij v.v. Born en assistent-trainer bij Roda JC Onder 18. 

Tekst: Marc Doornekamp | Beeld: Stef van de Laar, Thei Linssen en Renée Schols.

Max van de Laar, hoofdtrainer v.v. Born  
en assistent-trainer Roda JC O18

“Ik wil aantonen dat ik meer  
dan een goede trainer ben”
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praktijk brengen met Born 1. “Ik heb gelukkig 

een zeer jonge spelersgroep, die – op een 

enkeling na – onder de 27 jaar is. Ik heb op 

deze manier alles kunnen behandelen, waar-

door ik naast mijn theorietoetsen ook de PVB’s 

(Proeven van Bekwaamheid) kon uitvoeren. 

Achteraf gezien was het jaar precies goed 

ingevuld met het oog op corona.” Afgelopen 

mei kwam voor Van de Laar het verlossende 

woord: hij slaagde voor zijn UEFA B-examen. 

 

Discussiëren 

Naast het behalen van zijn diploma kijkt Van de 

Laar met veel plezier terug op de cursus. “Ik 

vond het zeer waardevol om met andere trai-

ners in gesprek te gaan. Ik wilde tijdens een 

discussie zo specifiek mogelijk ingaan op het 

onderwerp. Ik ben misschien wat eigenzinnig 

en ik laat graag mijn mening horen. Ik houd er 

wel van om even lekker te discussiëren. Een 

visie van een trainer is ook gestoeld op goede 

argumenten. Een trainer moet zijn visie kunnen 

onderbouwen. Ik wilde dan ook graag weten 

hoe trainers bij hun visie kwamen. Ik vind dat 

elke keuze, die een trainer of speler maakt, 

gevormd is met een reden. Het ging er voor mij 

tijdens die besprekingen niet om andere trai-

ners te overtuigen, maar ik wilde wel duidelijk 

weten wat hun visie was op voetbalzaken.” 

 

Van de Laar heeft uiteraard ook zijn visie op 

voetbal. “De 1-4-3-3 met de punt naar voren is 

mijn favoriete formatie. Vanuit deze formatie 

heeft een team veel mogelijkheden, maar voor 

mij is de formatie niet leidend. Als we het 

hebben over formaties, dan is kwaliteit leidend. 

Als een team buitengewoon goede buitenspe-

lers heeft, dan is een driemansvoorhoede het 

meest aannemelijke. Stel, je wilt kiezen voor 

een bepaalde opstelling, dan moeten de 

spelers daarin wel tot hun recht komen.” 

 

“Voor mij zijn juist de spelprincipes belangrijk 

én leidend. Geen kant-en-klare oefeningen of 

opstellingen, maar wel een duidelijk plan en/of 

visie hoe hij zijn team wil zien op het veld.” 

Daarbij grijpt Van de Laar graag terug op het 

Ajax van 2019, dat de halve finale van de Cham-

pions League bereikte. “Ik vind dat team een 

goed voorbeeld van hoe ik graag mijn team zie. 

Een simpel voorbeeld is het spelen met een 

bepaald DNA. Zo heeft bijvoorbeeld Matthijs de 

Ligt het Ajax-DNA in zijn aderen. Dat wil ik ook 

bij de spelers van Born, met wie ik in de jeugd 

dezelfde speelwijze hanteerde als hoe ik nu wil 

spelen.” 

 

Anticiperen 

De positie van Ajax spreekt ook aan. “Zij moes-

ten opboksen tegen de Europese grootmach-

ten, maar verslaan daarin wel Real Madrid en 

Juventus. Als Born – een kleine derdeklasser – 

staat ons hetzelfde te wachten in onze compe-

titie, waarin wij andere dingen moeten probe-

ren dan onze concurrentie. Ik ben een trainer 

die met mijn team graag amuseert en enter-

taint. Hierbij moet je nadenken over de identi-

teit van de vereniging. Dit betekent bij Born 

herkenbaar spelen met enthousiasme, lef en 

agressiviteit in de goede zin van het woord.  

Als wij dit voor elkaar krijgen, dan komen onze 

supporters met plezier naar onze wedstrijden. 

Zij zien – net als ik – veel liever aanvallend 

voetbal dan bijvoorbeeld ‘de bus parkeren’.  

Wij hebben de intentie om initiatief te nemen in 
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“STEL, JE WILT KIEZEN VOOR EEN BEPAALDE 
OPSTELLING, DAN MOETEN DE SPELERS 
DAARIN WEL TOT HUN RECHT KOMEN”
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de wedstrijd. Het initiatief moet aan onze kant 

zijn. Anticiperen staat – net als in het woorden-

boek - voor reageren. En dan kan het zijn dat we 

op onze bek gaan, dat kan natuurlijk gebeuren.” 

 

“Ik vind ook dat mijn spelers kloten moeten 

hebben. Wel de tegenstander respecteren, 

maar niet bang voor ze zijn. Niet bang zijn jezelf 

te laten zien. Niet bang zijn de bal te willen 

hebben. Ik zeg tegen mijn spelers vaak dat ze 

niet bang moeten zijn, al komt zondag Real 

Madrid op bezoek. Dit is de manier hoe wij 

spelen en wij moeten zorgen dat wij dit met 

honderd procent overtuiging uitvoeren. Wij 

geloven in eigen kunnen. We moeten voor 

elkaar door het vuur gaan. Plezier en ook 

saamhorigheid zijn voor mij belangrijk. We 

werken als een team en niet als allerlei indivi-

duen. Altijd als ik reservespelers meenam, liet 

en laat ik ze (uitgezonderd de reservedoelman) 

ook invallen. Ik wil alle spelers bij onze 

wedstrijden betrekken. Uiteindelijk heb ik alle 

spelers nodig bij ons team. Alles bij elkaar zijn 

dit de belangrijkste spelprincipes en waarden 

die in eerste instantie nodig zijn.” 

 

Dit heeft nog niets te maken met de prestaties 

op het veld. Ook in het veld heeft Van de Laar 

zijn voorkeuren. “Het is aan de spelers dat ze 

situaties gaan herkennen. Zij zijn daarin 

leidend.” Wat veel terugkomt in het verhaal 

van Van de Laar is het anticiperen op de reac-

tie van de tegenstander. “Wij hebben ons plan 

A, waarin wij het initiatief nemen. Door ons 

spel moet een tegenstander reageren. Wij 

willen door middel van loopacties de tegen-

stander opleggen keuzes te maken. De keuze 

die ze maken, is voor ons het antwoord. Dit 

moeten de spelers leren herkennen. Daar zijn 

wij constant mee bezig. Als bijvoorbeeld een 

verdediger van de tegenpartij ervoor kiest door 

te dekken op een inzakkende buitenspeler, 

ontstaat ergens ruimte. Of er komt iemand vrij 

als hij een loopactie maakt in de ontstane 

ruimte. Niet ons spel bepaalt hoe wij spelen, 

maar de keuzes van de tegenstander.” 

 

Roda JC 

Van de Laar heeft een goede lijst aan jeugd-

teams die hij onder zijn hoede had. Het afge-

lopen jaar mocht de pas 28-jarige ruiken aan 

het seniorenvoetbal, een wereld waarin hij 

leeftijdgenoten tegenkomt. “Ik ben niet bezig 

met leeftijd. Met twee spelers uit Born 1 

speelde ik samen, de rest is jonger dan ik”. 

Wij hebben een heel jonge groep. Negentig 

procent van het juniorenteam dat ik trainde, 

speelt nu in het eerste. Het is een spelers-

groep waarin nog de nodige rek zit. Ervaring 

vind ik een vaag begrip. Ervaring is voor mij 

het herkennen en weten wat gevraagd wordt 

bij specifieke situaties. ‘Ervaren spelers’ 

herkennen wanneer ze een bepaalde 

afspraak los moeten laten, omdat ze aanvoe-

len dat deze situatie een andere invulling 

vraagt. Dit hoeft niet altijd een 30-plusser te 

zijn. Want het kan zijn dat deze speler na ruim 

tien jaar seniorenvoetbal nog steeds niet 

alles herkent. Zo kan een speler van achttien 

jaar wel over deze kwaliteiten beschikken.” 

 

Of ervaring nou een vaag begrip is of niet, Van 

de Laar gaat komend seizoen ervaring opdoen 

bij een BVO. “Ik ga bij Roda JC aan de slag bij 

de Onder 18. Ik word daar de assistent van 

René Trost. Ik wil mij daar verder ontwikkelen 

en ik wil uiteraard ook veel leren van René. Ik 

wil aantonen dat ik meer dan een goede trainer 

ben. Dit werk is naast het hoofdtrainerschap bij 

Born een mooie plek om mij verder te oriënte-

ren. Want waar ligt mijn échte passie? Wil ik 

verder als hoofdtrainer of in de jeugd van een 

BVO. Ik heb nog geen idee. Ik weet wel dat ik 

het hoogste wil nastreven. Ik wil altijd meer”, 

klinkt Van de Laar zeer zelfverzekerd. “Die 

drive moet ik ook hebben. Anders gaat het 

sowieso niet lukken.” 

Hoofdtrainer

“NIET ONS SPEL BEPAALT HOE WIJ SPELEN, 
MAAR DE KEUZES VAN DE TEGENSTANDER”
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Oefening 1: samenwerking linies 
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Organisatie:  
•  65x25 meter (verdeelt in vijf vakken) 
•  6v6 
• Formatie beide teams: 1-1-3-1 
•  Trainer brengt nieuwe bal als bal uit het spel is 
•  Na inspelen van de spits moet de bal in één keer afgekaatst worden 

op ondersteunende speler 
•  De speler mag binnen laatste vijf meter vrij schieten; in dit gebied 

komt verder niemand. 
•  De laatste vijf meter mag niemand komen als het spel loopt. Enkel na 

bereiken spits mag de ondersteunende speler hier induiken 
Coaching: 
•  Speler 9 en 10 diagonaal van elkaar lopen 
•  Derde man onderweg 
• Ondersteunen na inspelen spits 
• Diepgang gaat voor breedte 

Oefening 2: Aanspeelbaar maken spits
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Organisatie:  
•  28x12 meter 
•  Twee grote vakken én één tussenvak  /  8v4 
•  Drie teams van vier spelers. Elk viertal komt drie minuten in het midden 
•  In het vak waar gespeeld wordt: 5v3. In het tussenvak 1v1. Ander vak: 

twee overgebleven spelers  
•  Het vijftal probeert de bal zo snel mogelijk in het andere vak te spelen 
•  Dit kan rechtstreeks of via de speler in het tussenvak 
•  Na het bereiken van het andere vak kantelen spelers naar het nieuwe 

vak. Er blijven altijd twee spelers over 
•  Trainer brengt nieuwe bal in het spel als de bal uit het spel is of wordt 

onderschept 
Coaching: 
•   Zo snel mogelijk uit de drukte spelen 
•   Tijd geven, niet de tijd nemen 
•   Ballijn open maken naar het andere vak 
•   Onderling coachen welke spelers blijven staan en welke doorschuiven 

naar het nieuwe vak 

Oefening 3: Benutten ruimtes na kantwissel

OEFENVORMEN 

Organisatie: 

• Belijnd speelveld, waarin linkerkant is afgebakend. Na vijftien minuten wisselt het 
speelvlak 

• 90x50 meter  /  9v9 
•  Formatie Team 1 (groen): 1-3-3-2  /  Formatie Team 2 (blauw): 1-3-3-2 
•  Team 1 bouwt van achteruit op door aanvallend ingestelde spelers te bereiken (en te 

scoren) 
•  Met buitenspel 
•  Spel stopt als bal uit het speelvlak is  /  Het spel start bij de keeper Team 1 
Coaching: 
•  Kijk hoe de tegenstander druk zet en ga aan de hand hiervan nadenken over oplossin-

gen 
•  Beïnvloedt de tegenstander. 
•  Middenveld compact starten, ruimtes creëren om linie over te slaan 
•  Linie overslaan betekent middenvelder in ondersteuning komen 
•  Buitenspeler van de kant af komen. Ruimte in zijn creëren 
•  Speler 2, 9 of 10 kruipen in de rug van 7 
•  Dekt tegenstander door? Of dekken ze juist niet door en blijven ze in de zone? Waar 

komen de ruimtes? 
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Van de zaken waaraan de VVON mij vraagt 

rechtsbijstand te verlenen blijkt nog altijd 

een groot aantal te bestaan waarin geen 

schriftelijke arbeidsovereenkomst is. De 

trainer-coach zal dan moeten bewijzen dat 

er sprake is van een arbeidsovereenkomst. 

Dat is niet moeilijk als een bestaande ar-

beidsovereenkomst door de voetbalwerkge-

ver tussentijds wordt opgezegd en er een 

vergoeding wordt verlangd van de resteren-

de duur van de overeenkomst voor bepaal-

de tijd. Ontvangen vergoedingen kunnen 

dan als bewijs dienen van het bestaan van 

de verplichting tot betaling. Het wordt lasti-

ger als er volgens de trainer-coach sprake 

is van een overeengekomen voortzetting 

van de arbeidsverhouding gedurende het 

volgende seizoen. Nog te vaak gebeurt het 

dat de overeengekomen voortzetting niet 

schriftelijk wordt bevestigd. Het mondelinge 

traject waarin de verlenging van de ar-

beidsovereenkomst is besproken kan vele 

varianten bevatten. Ik noem er enkele. 

1. Het mondelinge traject wordt afgesloten 

met een handdruk of met een aan de  

zijde van de voetbalwerkgever uitge - 

sproken: “We zijn akkoord”, gevolgd 

door: “De schriftelijke bevestiging volgt 

zo spoedig mogelijk.” 

2. Het mondelinge traject wordt afgesloten 

met de opmerking: “We zullen het be-

stuur positief adviseren over de voortzet-

ting van de arbeidsovereenkomst” 

Nog daargelaten dat er vele andere varian-

ten denkbaar zijn, kan over de twee hier-

voor genoemde mogelijkheden al het nodige 

worden opgemerkt.  

 

Vóór alles moet worden bedacht dat de trai-

ner-coach aandringt op duidelijkheid over 

een eventuele voortzetting van de arbeids-

verhouding, voorafgaand aan of tijdens de 

periode van de zogenaamde winterstop.  

Als met gesprekken over voortzetting na die 

periode zou worden begonnen, bestaat een 

gerede kans dat bij het mislukken van de 

gesprekken over de voortzetting, alternatie-

ven (waaronder solliciteren bij andere voet-

balwerkgever) niet meer bestaan. Ik noem 

onderstaand enkele situaties die zich bij 

beide varianten kunnen voordoen. 

Het belang van het direct 
vastleggen van afspraken  
met een vereniging.

Ik heb wel vaker het belang aangegeven van een schriftelijke bevestiging van de met de voetbalwerkge-

ver overeengekomen verplichtingen, kortweg de schriftelijke versie van de arbeidsovereenkomst. Nog te 

vaak komt het voor dat bij aanvang van de arbeidsverhouding partijen uitgaan van het vertrouwen dat ze van 

elkaar begrepen hebben wat de inhoud van de overeengekomen verplichtingen zijn. Het laat zich wel raden 

wie van partijen het meest gebaat is bij de op schrift gestelde verplichtingen. Dat is uiteraard altijd de (trai-

ner-coach als) werknemer. 

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

JURIDISCH
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Ad 1. 

“We zijn akkoord” klinkt veelbelovend maar 

zegt nog niets. Immers, onduidelijk is waar-

over het akkoord bereikt is. Met andere 

woorden: wat is de inhoud van de weder-

zijdse rechten en verplichtingen. Maar al te 

vaak beperkt het gesprek zich tot het be-

drag van de overeengekomen vergoeding 

en worden de andere elementen van beide 

zijden als bekend verondersteld. Dit is al 

een bron voor onduidelijkheid. Daarnaast 

moet de trainer-coach er rekening mee 

houden dat tijdens de gesprekken aan de 

zijde van de voetbalwerkgever vaak meer-

dere personen aanwezig zijn.  Getalsmatig 

is er dus sprake van een achterstand voor 

de trainer-coach. Als vervolgens de toege-

zegde schriftelijke bevestiging enige tijd op 

zich laten wachten, blijft onzekerheid over 

de voortzetting van de arbeidsovereen-

komst bestaan. 

 

De trainer-coach zal wellicht enkele keren 

vragen om de schriftelijke bevestiging. 

Evenzoveel keren zal worden gezegd dat 

deze er aankomt. Inmiddels schrijdt de tijd 

voort. Er zijn mij zelfs gevallen bekend 

waarin het einde van het lopende seizoen 

naderbij kwam en de schriftelijke bevesti-

ging voor de voortzetting tijdens het daar-

opvolgende seizoen nog altijd niet was ver-

strekt. Zelfs indien de toegezegde schrifte-

lijke bevestiging binnen relatief korte tijd na 

het mondeling akkoord aan de trainer-

coach wordt toegezonden, kunnen deson-

danks verrassingen ontstaan. Zo kan het 

voorkomen dat verplichtingen zijn geformu-

leerd die in het mondelinge traject niet zijn 

besproken. Ook is het mogelijk dat de over-

eengekomen vergoeding weliswaar schrif-

telijk wordt bevestigd, maar dat het bedrag 

van de vergoeding blijkt te zijn opgebouwd 

uit een relatief ruime onkostenvergoeding 

en een kleiner loonbestanddeel. Dat lijkt 

voor het hier en nu aanvaardbaar. Als ech-

ter na afloop van de (nieuwe) arbeidsover-

eenkomst een uitkering krachtens de Werk-

loosheidswet zou moeten worden aange-

vraagd, zal de uitkering worden berekend 

op basis van het loonbestanddeel en niet op 

basis van de totale vergoeding. Ik meld dit, 

omdat uit ervaring blijkt dat onvoldoende bij 

dit aspect wordt stilgestaan. 

 

Als bepaalde onderdelen die in de schrifte-

lijke arbeidsovereenkomst zijn vermeld de 

trainer-coach niet aanstaan of onbekend 

voorkomen, zal daarover een gesprek moe-

ten plaatsvinden.  

 

En.. inmiddels schrijdt de tijd voort. Als het 

gesprek over die bepaalde onderdelen voor 

de trainer-coach niet bevredigend verloopt, 

zou het kunnen zijn dat alsnog overeen-

stemming bereikt wordt. Die overeenstem-

ming kan aan de zijde van de trainer-coach 

dan noodgedwongen zijn omdat voor het 

komende seizoen geen alternatieven meer  

beschikbaar zijn. Dat zal uiteraard conse-

quenties hebben voor de wijze waarop de 

trainer-coach de relatie met de voetbal-

werkgever vanaf dat moment ervaart. 

 

Het kan ook zijn dat de schriftelijke bevesti-

ging van de mondeling overeengekomen 

voortzetting van de arbeidsverhouding lang 

op zich laten wachten, met name indien tij-

dens de gesprekken over een eventuele 

voortzetting aan de zijde van de voetbal-

werkgever geen toezegging wordt gedaan 

over een schriftelijke bevestiging. De trai-

ner-coach gaat er dan gemakshalve vanuit 

dat uit de gesprekken duidelijk is geworden 

dat arbeidsverhouding zal worden voortge-

zet. Te vaak blijkt dat dat niet het geval is. 

Als de trainer-coach dan vraagt om een 

(volgens hem/haar overeengekomen) be-

vestiging van de voortzetting zijn de volgen-

de reacties van de voetbalwerkgever be-

kend: “Je wist dat degenen waarmee je 

hebt gesproken niet bevoegd waren om een 

overeenkomst met je te sluiten.”  

Of: “Het bestuur en niet degene(n) waarmee 

je hebt gesproken, beslist over de vergoe-

ding.”  

Of: “We hebben nadat we met jou hebben 

gesproken ook met de spelersgroep over-

legd. Zij hebben twijfels over of ze met je 

door willen.” 

 

In alle genoemde voorbeelden zal de be-

staande arbeidsovereenkomst voor bepaal-

de tijd worden beëindigd aan het einde van 

de overeengekomen periode. 

 
Ad 2. 

Als de gesprekspartners van de trainer-

coach na de bespreking melden dat zij het 

bestuur zullen adviseren over voortzetting 

van de arbeidsovereenkomst, is daarmee 

niet gezegd dat het advies positief zal zijn. 

Echter, als het advies positief zou zijn, is het 

altijd nog mogelijk dat het bestuur dat posi-

tieve advies om uiteenlopende redenen niet 

overneemt. Ook in deze situatie blijft het on-

gewis wanneer het bestuur met een defini-

tief oordeel komt. Wederom kan de trainer-

coach (bij herhaling) vragen om bevesti-

ging. En… ook hierbij schrijdt de tijd voort. 

 

In bovengenoemde gevallen blijft het van 

groot belang dat de trainer-coach zelf actie 

onderneemt en na de bespreking een kort 

resumé daarvan opstelt en aan het bestuur 

van de voetbalwerkgever toezendt in com-

binatie met een termijn waarin hij bevesti-

ging van zijn resumé vraagt.  

 

R. Beele
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Colofon

COLUMN

Die legendarische woorden sprak Leo Beenhakker in 1998 tegen een verslaggever uit 
Stuttgart, toen die hem vroeg naar de staat van het Duitse voetbal. Feyenoord had net 
de Vfb thuis voetballes gegeven en met 1-3 gewonnen. De arrogantie droop ervan af en 

het waren de hoogtijdagen van het vaderlandse trainersgilde. Nederlandse coaches waren 
gewild, niet alleen in Europa, maar wereldwijd. De Duitsers stonden qua voetbalopleiding op 
een enorme achterstand.  
 
Onze Oosterburen, natuurlijk ook niet dom, hadden door dat het anders moest en gooiden het 
roer volledig om. Op het fundament van hun traditionele waarden zoals hun ongeëvenaarde 
mentaliteit, de Kampfgeist en opofferingsgezindheid bouwden ze hun achterstand op het 
gebied van techniek en tactiek om tot een voorsprong. Neem alleen al de Champions League 
finales van de afgelopen drie jaren. Deze werden gewonnen door teams die onder leiding 
stonden van Duitse trainers. (Klopp, Flick en Tüchel). Daaruit is af te leiden dat er van ‘onze’ 
voorsprong niets meer is overgebleven.  
 
Hebben we zitten slapen? Nee, dat mag je niet zeggen! De trainersopleiding in Nederland is 
nog steeds van een goed niveau, maar ontegenzeggelijk hebben andere landen in onze 
keuken gekeken en daar hun eigen specifieke aspecten aan toegevoegd, ingegeven door de 
internationale ontwikkelingen. En dat is goed, want die uitdaging om het nog beter te doen 
moet er altijd zijn. We kunnen niet alleen maar wijzen naar onze zo zorgvuldig gekoesterde 
Hollandse school. Stilstand is achteruitgang. Niet voor niets zijn een aantal Duitse trainers 
werkzaam in de eredivisie, zoals Schmidt, Letsch en Wormuth. Het gaat natuurlijk veel te ver 
om Beenhakker als aanleiding te zien voor de omwenteling in het Duitse voetbal, maar dat hij 
er iets aan heeft bijgedragen is niet gewaagd te veronderstellen.  
 
Niet alleen een eigen glanzende staat van dienst als voetballer staat meer garant voor een 
succesvolle trainerscarrière, maar veel meer uitstekende vaardigheden als manager om van 
duurbetaalde individualisten een team te smeden. En dat met behulp van digitale hulpmidde-
len en goede specialisten. Voetbal heeft zich ontwikkeld tot een enorme vermaaksindustrie, 
waar kijkcijfers en vooral geld een hoofdrol spelen. De acteurs op het veld moeten tot in de 
finesse worden geprepareerd op het spel dat vermaak en spektakel moet opleveren. Het 
publiek haakt af bij tergend langzaam opgebouwde spelpatronen. Het wil spektakel zien met 
acteurs die het beste uit zichzelf naar boven willen tillen.  
 
Bij het voor ‘ons’ zo teleurstellend verlopen EK was bijvoorbeeld een Wijnaldum onder De 
Boer een andere Wijnaldum dan die onder Klopp. De rol en inbreng van een coach is gewoon 
cruciaal. Niet zo verwonderlijk dat het uiterste en nog meer van spelers en ook coaches wordt 
gevraagd in de onstuitbare drang het hoogste na te streven. Topsport is de grens opzoeken 
wat het menselijke lichaam aan vermogen kan opleveren, zowel fysiek als ook mentaal. Dat 
vereist een enorme vakkennis om dat in goede banen te leiden. Als het in eigen huis niet voor-
handen is, moet je ook buitenshuis durven zoeken. De KNVB, de bondscoach, staat model 
voor het profiel van het vaderlandse voetbal. Dat dit profiel de nodige schade heeft opgelopen 
is wel helder. Een bedevaart richting Portugal doet daar niets aan af.  
 
Hans Bijvank  
 
Oh ja, goed te melden dat Feyenoord 14 dagen later thuis met 0-3 verloor van Vfb Stuttgart en 

alsnog werd uitgeschakeld.  
 

“HABEN SIE  
EINE STUNDE?” 

De TrainerCoach is een gezamenlijke uitgave  

van SFM De Sportuitgever en VVON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgave: 

SFM De Sportuitgever BV 
Postbus 952 - 3700 AZ Zeist 
Bezoekadres: Rozenstraat 20 A, Zeist 
Telefoon: 030-6977710 
E-mail: info@desportuitgever.nl 
Website: www.desportuitgever.nl 
 
Uitgever: Floris Schmitz 
 
Redactiecoördinator De TrainerCoach: 

Ruud Bijnen, telefoon 06-45006655 
E-mail: ruud@desportuitgever.nl 
 
Vormgeving: 

Anton Gouverneur / anton@desportuitgever.nl 
 
Speciale VVON-leden: 
J. Philippo, W. Hoeben (ereleden), J. Biessels, R. de 
Groot, C. Jansen, H. Ursem, A. Veenstra  en J. Vrind 
(leden van verdienste). 
 
Lidmaatschap VVON en verschijning: 

Het verenigingsblad ‘De TrainerCoach’ maakt 
onderdeel uit van het lidmaatschap van de VVON. 
Heeft u vragen over uw lidmaatschap dan kunt u 
contact opnemen met: Secretariaat VVON, Jan de 
Gier, secretaris@vvon.nl, telefoon: 06-30185442. Lid 
worden kan via www.vvon.nl. Opzeggen van het 
lidmaatschap dient vóór 1 november van elk jaar 
plaats te vinden. Dit kan alleen via de website van  
de VVON (www.vvon.nl/lidmaatschap/opzeggen/).  
 
Leden van de VVON dienen wijzigingen in adresgege-
vens, telefoonnummer, emailadres etc. zelf aan te 
passen via MIJN VVON op www.vvon.nl. Hiervoor is 
het wel noodzakelijk ingelogd te zijn. 
 
De ‘TrainerCoach’ verschijnt zes keer per jaar. 
© 2018. SFM De Sportuitgever BV, Zeist 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, door fotokopieën, of enige andere 
manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
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