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Jubileum Symposia in Nieuwegein en Tilburg



VVON Jubileum Symposia  
in Nieuwegein en Tilburg

De VVON organiseerde ter gelegenheid van haar 75-
jarig bestaan, naast het symposium in Zwolle, nog 
twee Symposia, t.w. op 3 december 2021 in het NBC 
Congrescentrum te Nieuwegein en op 7 december 
2021 in het Van der Valk Hotel te Tilburg. 
 
Het VVON Jubileum Symposium in Nieuwegein op 3 december 2021 
werd door ruim 350 deelnemers bezocht. Als eerste van de 4 sprekers 
was het de beurt aan Olivier Noordam. In zijn presentatie ging het met 
name over de fysieke positionele verschillen. Na een korte pauze was 
het woord aan Andries Jonker, trainer-coach van Telstar. Andries 
belichtte in zijn voordracht de (technische) vertaling van het werken in 
de top van het profvoetbal (Bayern München) naar het werken in de 
marge van het profvoetbal (Telstar). Na de lunch was het woord aan 
Robin van Galen. Op een zeer inspirerende manier gaf hij zijn mening 
over onderwerpen als ‘teamontwikkeling’, presteren onder druk’ en 
‘talentontwikkeling’. Als slotspreker trad op René Hake (FC Utrecht) op. 

Het centrale thema was ‘de weekindeling van FC Utrecht, voorafgaand 
aan een competitiewedstrijd’. 
 
Op het Symposium in Tilburg op 7 december 2021 konden (vanwege de 
1,5 meter maatregel) slechts 200 deelnemers worden toegelaten. Alex 
Pastoor opende het symposium. In zijn presentatie ging het over de 
“Tien vragen die een coach zich regelmatig mag/moet stellen”. Paul van 
Zwam was de 2e spreker. De titel van zijn presentatie luidde “Bouwen 
aan een sterk team: teamontwikkeling”. Na de lunch nam Jurgen Strep-
pel (Roda JC) de deelnemers mee in de ‘ontwikkeling van een voetbal-
visie’. Hoe ontwikkel je een visie die bij jou past en hoe geef je je eigen 
visie als trainer-coach vorm? Als laatste spreker trad Guido Seerden op 
met als onderwerp “Tactisch Periodiseren”. Guido gaf een inkijkje in zijn 
door de jaren heen ontwikkelde visie op ‘periodiseren’.  
 

De bijdrage van Alex Pastoor is terug te vinden 
in de uitgave nr. 6/2021 van dit magazine 

Nieuwegein

Tilburg



Het is vandaag 1 februari 2022. Normaal gesproken is de datum waarop 
ik deze bijdrage schrijf niet zo van belang. Maar in de afgelopen twee 
jaar hebben we gemerkt dat de situatie rondom de coronapandemie snel 
kan wijzigen. Zo schreef ik op 8 oktober 2021: ‘We zijn weer begon-
nen!!! Inmiddels is voor iedereen de voetbalcompetitie weer van start 
gegaan, en wat hebben we hier met zijn allen naar uitgekeken’. Maar 
op 26 november 2021 was de situatie plotseling toch weer anders. Ik 
schreef toen: ‘Maar nu, ruim twee maanden later lijken we wel weer 
terug bij af. Vanaf 28 november mag er, vooralsnog voor een periode 
van drie weken, tussen vijf uur ’s middags en vijf uur ’s ochtends zelfs 
ook niet meer in de buitenlucht worden getraind’. En wanneer we de 
situatie op 1 februari 2022 bekijken, dan worden de competities in het 
amateurvoetbal hervat in het weekend van 5 en 6 februari. Er is een 
aangepaste speeldagenkalender gemaakt en de KNVB gaat ervan uit 
dat de competities volledig kunnen worden uitgespeeld, inclusief de 
nacompetitie. En dat betekent dat er in het weekend van 25 en 26 juni 
de laatste wedstrijden in de nacompetitie worden gespeeld. Goed 
nieuws dus. Er is echter één belangrijke onzekere factor die niet te voor-
spellen en te plannen is. En dat is het verloop van de coronapandemie.  
 
De grillige en onvoorspelbare coronapandemie maakt het ons als VVON 
ook lastig om bijscholingen op locatie te plannen. We merken dat veel 
van onze leden weer uitkijken naar bijscholingen op locatie. Online 
bijscholingen zijn een goed alternatief geweest, maar we willen toch ook 
graag weer bij elkaar komen. Onze drie jubileum symposia konden, met 
inachtneming van enkele beperkingen, gelukkig doorgaan. In totaal bijna 
duizend leden hebben deze symposia in Zwolle, Nieuwegein en Tilburg 
bezocht. En dit geeft maar weer eens aan dat de behoefte om samen te 
komen groot is. In deze uitgave ruim aandacht voor de boeiende en leer-
zame presentaties tijdens de symposia in Nieuwegein en Tilburg. 
 
Inmiddels hebben een groot aantal trainers voor het komende seizoen 
een nieuwe uitdaging gevonden bij een andere vereniging. Het is dan 
van groot belang dat de gemaakte afspraken met de nieuwe vereniging 
schriftelijk worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Zorg ervoor 

dat deze arbeidsovereenkomst ook wordt getekend door bevoegde club-
bestuurders. Twijfel je nog of alles wel goed in de arbeidsovereenkomst 
is opgenomen, laat deze dan controleren door de VVON. 
 
En dan zijn er uiteraard ook trainers die na dit seizoen stoppen als trai-
ner. Wanneer jouw arbeidsovereenkomst eindigt, heb je vaak recht op 
een WW-uitkering. In bepaalde gevallen heb je hiervoor een vaststel-
lingsovereenkomst nodig. Vergeet ook de transitievergoeding niet die 
de vereniging in veel gevallen dient te betalen. Ook voor dit soort vragen 
kun je bij de VVON terecht. Verderop in dit magazine een aantal financi-
ële tips voor u als trainer. 
 
Vanaf deze plaats feliciteer ik Hans Molenveld met zijn benoeming tot lid 
van verdienste. Hans is sinds 1 september 1965 lid van de VVON en al 
ruim 40 jaar betrokken bij het wel en wee van de VVON. Hij is begonnen 
in de toenmalige afdeling Twente en laatstelijk actief als districtsverte-
genwoordiger in district Oost. Heel veel dank Hans voor al jouw inspan-
ningen voor de (leden van de) VVON. 
 
Ik wens u veel leesplezier en uiteraard ook veel voetbalplezier en spor-
tief succes bij het uitspelen van de competitie. 
 
Arnold Westen 
1 februari 2022 
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Met een bescheiden houding start René Hake zijn presentatie. Hij bena-
drukt dat hij dankbaar is dat hij een keer op het VVON-podium mag 
staan. Daarnaast maakt hij ruimte voor zijn assistenten. Rick Kruijs en 
Rainer van Gaal Appelhof zijn vanuit zijn staf aanwezig om te onder-
steunen. Duidelijk wordt dat het verhaal gaat over hoe er voorbereid 

wordt richting de volgende tegenstander. “We hebben gekozen voor de 
week die wij doorgemaakt hebben richting de uitwedstrijd bij Vitesse 
op zondag 7 november jl. We bespreken de eerste trainingsdag tot en 
met de dag na de wedstrijd. Wat doen we op deze dagen in trainingen 
en besprekingen?” 
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HOOFDTRAINER FC UTRECHT 

René Hake:  
“Tactische en fysieke voorbereiding 
op een wedstrijd”

Als één van de weinige trainers in de Eredivisie bouwde René Hake zijn carrière op zonder professionele 
voetbalervaring. Al sinds begin jaren ’90 is hij actief als trainer. De Drent zat vaak bij trainerscongressen 
om daar wat op te steken van anderen. Op drie december 2021 mocht hij in Nieuwegein zelf presenteren 
en inspireren als hoofdtrainer van FC Utrecht: Hoe ziet een week eruit bij de Domstedelingen richting een 
wedstrijd? 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Cees Bakker & FC Utrecht



“De week begint op de donderdag na de rustdag op woensdag. We train-
den bijvoorbeeld in 6 tegen 6 met 2 keepers en we hadden een bespre-
king in algemene zin over de tegenstander Vitesse. Op vrijdag trainden 
we 11 tegen 11 en bekeken we een de analyse van de tegenstander. De 
zaterdag, de dag voor de wedstrijd, is er aandacht voor de spelhervat-
tingen en trainen we ook. Dat doen we dan in o.a. een 4 tegen 3 waarbij 
continu doorgedraaid wordt en we oefenen ook de dode spelmomenten. 
We letten daarbij dagelijks op de belasting van alle spelers. Op de 
wedstrijddag hebben we nog een uitgebreide bespreking van de 11 
tegen 11 training en wat daarin goed en fout ging.” 
 
Rainer neemt het verhaal over van René. “In principe staan de eerste 
twee dagen na een wedstrijd in het teken van het herstel. We meten 
tegenwoordig alle afstanden en snelheden en verdelen de laatste in zes 
zones. Als spelers uit een wedstrijd komen willen we ze weinig in de 
bovenste categorie (dat zijn de hoogste sprintsnelheden) belasten op 
de eerste twee dagen erna. Dat is nodig om het herstel te bevorderen. 
De wisselspelers proberen we in die dagen juist te compenseren voor 
hetgeen zij gemist hebben in de wedstrijd. Zij trainen of spelen soms 
juist extra in die dagen. In de tweede helft van de week draait iedereen 
min of meer hetzelfde belastingspatroon richting te wedstrijd. Eerst 
twee dagen opbouwen naar intensief en daarna wat afbouwen op de 
laatste dag richting de wedstrijd.” 
 
Als René weer verder gaat, maakt hij de vertaalslag voor de amateur-
trainer. “Als trainer kun je met twee of drie keer trainen ook werken met 

een patroon richting een wedstrijd. Het is dan wel belangrijk dat je weet 
welke trainingsvormen, aantallen en afmetingen welke belasting met 
zich meebrengen.” 
 
Drie dagen voor de wedstrijd 
Er worden grafieken getoond van de donderdag voor de wedstrijd. 
Opnieuw is zichtbaar in welke sprintsnelheid meer of minder meters 
gemaakt worden. “Dit heeft allemaal te maken met de oefenvormen die 
we kiezen. Op de eerste dag, de donderdag, zijn we al bezig met zaken 
die we tegen Vitesse willen uitvoeren. Dit moeten we dan vertalen naar 
trainingsvormen.” Een foto van een trainingsvorm op een half veld 
verschijnt. “Als we op een half veld trainen, zal er bijna nooit in de hoog-
ste snelheid gesprint worden. In de grafieken die we zojuist lieten zien, 
zie je dat ook terug. Als trainer weet je daardoor dus dat de afmetingen 
mede bepalend zijn voor de sprintsnelheden waarin gewerkt wordt. Op 
een half veld in 6 tegen 6 kom je nauwelijks in maximale sprintsnelhe-
den maar wordt er wel meer gestart (accelereren) en geremd (de-acce-
lereren).” 

HOOFDTRAINER FC UTRECHT 
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“ALS WE OP EEN HALF VELD TRAINEN, 
ZAL ER BIJNA NOOIT IN DE HOOG STE 

SNELHEID GESPRINT WORDEN.”



“Als ik een trainingsvorm bedenk dan wil ik het liever niet tachtig keer 
stopzetten. Onbewust wil ik laten gebeuren wat gewenst is in de 
komende wedstrijden. Ik richt de oefening zo in met regels, afmetin-
gen, plaatsen van doeltjes dat er automatisch zo gespeeld wordt.” Op 
het scherm worden beelden vertoond van een oefening 6 tegen 6 plus 
twee keepers. In figuur 1 is te zien hoe het staat. “De bedoeling is dat 
beide partijen eerst het recht van aanvallen halen door op de twee 
kleine doeltjes (die naar hen toegedraaid staan) te scoren. Dat bete-
kent direct iets voor het voetbalgedrag van de verdedigende partij. Maar 
als de verdedigende partij na de start bij de keeper de bal verovert voor 
de middellijn dan mogen ze direct scoren op de grote doelen. Daarmee 
stimuleer je direct het vooruit verdedigen. Maar wat willen we met het 
verdedigen van de kleine doeltjes bereiken? Het antwoord is dat we 
ballen vanuit de centrale verdedigers schuin voorwaarts naar de zijkant 

willen voorkomen. De spelers die het doeltje afschermen, moeten in de 
wedstrijd op diezelfde plek een passlijn dichtzetten naar een hoog-
staande wingback of buitenspeler. Misschien zul je je afvragen waarom 
de as juist niet dichtgezet wordt. Dat het heeft te maken met de opbouw 
die bij Vitesse start met drie man achterin. Tegen hen kiezen we er juist 
voor om ze uit te nodigen een rechte bal te spelen waardoor wij dach-
ten een grotere kans te hebben om de bal te veroveren. Daarom trainen 
we het van buiten naar binnen verdedigen om een bal door de as af te 
dwingen. Belangrijk daarbij is wel dat bij een kantwissel de verdedi-
ging razendsnel overkomt, anders geef je de as alsnog weg.” 
 
“Als we de beelden bekijken van de ondertussen gespeelde wedstrijd 
tegen Vitesse (er worden enkele videoclips getoond) dan zie je dat het 
gedrag waarop we getraind hebben terug te zien is in de wedstrijd. 
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Figuur 1

Organisatie: 
- 6+Kvs6+K 
- Twee keer twee kleine doeltjes en twee grote doelen 
- Lengte is een half speelveld, breedte van de zestien meter 
- Middellijn wordt aangegeven met pionnen, vanaf daar in beide rich-

tingen geldt buitenspel 
- Aanvallende partij kan scoren in de kleine doeltjes of in het grote 

doel 
- Verdedigende partij kan direct scoren in het grote doel als deze vóór 

de middellijn wordt afgepakt. Anders in de kleine doeltjes om het 
recht van aanval te halen 

 
Coaching (in relatie tot tactiek tegen Vitesse): 
- Scherm de passlijn naar buiten af, in dit geval richting de twee doel-

tjes 
- Dwing de tegenstander tot een rechte pass en zet dan vol druk 
- Verdedig van buiten naar binnen 

Oefenvorm passlijn buitenwaarts afsluiten



Soms werd het met succes uitgevoerd. We veroverden de bal als we 
Vitesse tot een rechte bal dwongen. Een enkele keer direct en soms indi-
rect. Dat is natuurlijk fijn om te zien.” 
 
De hoofdtrainer gaat nog even terug naar de oefening en vertaalt wat de 
coaches in de zaal ermee kunnen doen. “Met het verplaatsen van de 
doeltjes is het mogelijk te bepalen hoe hoog of laag dat je druk wilt 
zetten. Je kunt ook de grote doelen verder uit elkaar plaatsen of dich-
terbij elkaar. Dat maakt een verschil in de fysieke belasting maar 
dezelfde principes kunnen wel getraind worden. Als een trainer weet 
wat hij wil oefenen, dan kun je vormen bedenken waarbij het spel niet 
telkens hoeft stilgezet te worden. Als je een bepaalde passlijn wilt voor-
komen, dan zet je daar een doeltje neer. Dan gaan de spelers dat vanzelf 
dichtzetten, want doelpunten tegen krijgen of verliezen willen ze niet. 
Dus onbewust ben je bezig met het beïnvloeden van het voetbalgedrag.” 
Rainer legt uit wat de betreffende oefening deed met de belasting van 
de spelers aan de hand van een aantal grafieken. “In deze 6 tegen 6 op 
een half veld in de breedte van de zestienmeter is zichtbaar dat de 
spelers weinig meters maakten op de hoogste snelheid. Alle spelers 
lieten vrijwel dezelfde belasting zien. Wat wel veel gebeurde in deze 

vorm: er werd vaak intensief versneld en afgeremd. In een trainingsweek 
willen we niet dat spelers elke dag op dezelfde wijze belast worden. 
Daar houden we rekening mee door de oefenvormen te variëren. Dat 
doen we wel altijd vanuit een voetbalgedachte. De hoofdtrainer en staf 
bepalen wat er aan voetbalprincipes getraind moet worden en ik geef 
aan wat daar fysiek verstandig in is, welke vormen passen in de opbouw 
van de belasting naar de wedstrijd.” 
 
Twee dagen voor de wedstrijd 
René opent weer. “Op de vrijdag wordt er in grotere vormen getraind, in 
11 tegen 11 op een heel veld. En direct is te zien dat de totale afstand 
in zone zes met de hoogste sprintsnelheden, veel hoger is dan bij de 
oefening de dag ervoor. Hier zijn uitschieters naar vierhonderd meter op 
de hoogste snelheid terwijl het de dag ervoor maximaal zestig meter 
was. Als je 11 tegen 11 speelt op een half veld, dan zullen deze waar-
des ook weer lager zijn.” 
 
“Op deze dag bekijken we met de spelers ook goed naar de analyse van 
de tegenstander. Rick is daar verantwoordelijk voor en maakt deze 
samen met collega Marlon. Hij laat zien hoe hij dat presenteert aan de 
spelersgroep.” Rick neemt het stokje over van René en gaat verder met 
het verhaal. “Wij hadden vooraf ingeschat dat Vitesse in twee mogelijke 
formaties kon spelen. In een 1-5-2-3 of in een 1-5-2-1-2. We laten de 
verwachtte opstellingen zien aan de spelers. Daarna: Waar ligt hun kracht 
en waar liggen hun zwaktes. Wat zijn kansen voor ons en wat zijn de 
bedreigingen. Het is ook mijn bedoeling om de jongens erin te laten gelo-
ven dat wij met onze kwaliteiten de wedstrijd kunnen winnen.” 
 
Analyse van de aanval van Vitesse 
“Vervolgens laten we zien hoe wij denken dat deze tegenstander gaat 
aanvallen.” Er worden beelden getoond van Vitesse tegen twee andere 
tegenstander, waaronder Feijenoord. Duidelijk te zien is dat er voorin 
eerst met drie spitsen gespeeld wordt en daarna met twee met een tien 
erachter. De wingbacks bestrijken de beide zijkanten in zijn geheel en 
worden ook als buitenspeler ingezet. “We zagen daarnaast ook dat 
Vitesse volgens de statistieken de ploeg is met de minste hoeveelheid 
zuivere speeltijd. Mijn conclusie is dat ze vroeg in de wedstrijd willen 
scoren en dan het spel op een goede manier dood willen maken. Ook 
was duidelijk dat de centrale verdedigers goed zijn in het gericht en ver 
verdedigende koppen van de lange ballen van de tegenstander. Daar-
mee starten ze vaak aanvallen. Uit de beelden bleek ook dat de wing-
backs aanvallend belangrijk zijn. Als zij vrij zijn om een (vroege) voorzet 
te geven dan is de bezetting in de zestien flink. Soms staan ze er met 5 
of 6 man. Dus als dat gebeurt dan moeten alle alarmbellen afgaan.” 
 
Hoe verdedigt Vitesse? 
Er worden nu beelden vertoond van een doeltrap van Feyenoord tegen 
Vitesse. Verdedigend staan de geel-zwarten daarin 1-3-4-2, waarbij de 
backs naast de middenvelders staan. Ongeveer 10 meter over de 
middellijn op de helft van de tegenstander. “De backs zijn erg eager om 
door te dekken en ik hoopte dat daar voor ons kansen zouden komen. 

HOOFDTRAINER FC UTRECHT 
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Rainer van Gaal Appelhof



Achterin staat het daardoor met drie spitsen 1 tegen 1 overal. Maar de 
Vitesse verdedigers waren zo sterk dat ze niet echt in de problemen 
kwamen als er lange ballen gespeeld werden.” Het filmpje bevestigt dat 
de back doordekt in volle sprint op de back van Feyenoord. Als de lange 
bal gespeeld wordt naar de spits, wint de centrale verdediger van 
Vitesse eenvoudig het duel van zijn tegenstander. 
 
“Het volgende aspect vonden wij ook noemenswaardig. In de eerste fase 
zet Vitesse agressief druk en ligt er veel ruimte achter hun middenveld 
en soms achter de backs. Dus als je onder de intensieve druk weet uit 
te voetballen en je komt in deze ruimtes dan kun je kansen creëren, 
zeker als je een kantwissel weet toe te passen.” Een aantal videoclips 
ondersteunen de woorden van assistent Kruijs. “Het grootste pijnpunt bij 
Vitesse vonden wij dat er bij een kantwissel grote ruimtes ontstonden 
tussen de centrale verdedigers. Daar zijn we de week vooraf vooral mee 
bezig geweest.” 
 
De laatste trainingsdag voor de wedstrijd 
Rainer neemt het woord en laat zien wat de fysieke belasting is op de 
zaterdag. “Op onze laatste trainingsdag gaan we terug in de totale tijd 
dat we op het veld staan. Daarnaast is ook duidelijk dat de afstanden in 
de hoogste sprintsnelheden minder zijn en ook het aantal keren dat er 
versneld en hard geremd wordt, is afgenomen. We brengen de belasting 
van alle spelers wat dichter bij elkaar. Er zijn geen grote verschillen meer 
een dag voor de wedstrijd. Dit is om de spelers zo fit en fris als mogelijk 
aan de wedstrijd te laten beginnen.” 
 
De belangrijkste oefening van de laatste trainingsdag wordt uitgelegd 
door René. “We zagen dat Vitesse kwetsbaar was dichtbij de eigen 
zestienmeter in de channels en de as (samen de breedte van het straf-
schopgebied). Vandaar dat we deze oefening bedachten. Het is een 4 
tegen 3 plus keeper (zie figuur 2) waarin constant doorgedraaid wordt. We 

willen in deze vorm diepte loopacties en overlappen zien om kansen te 
creëren. Ook dit willen we zoveel mogelijk door laten lopen zonder het stil 
te zetten. We gaan als staf dan in op de details: geef je als 10 een bal in 
de voeten of in de loop mee? Op welk moment doe je dat? Of steek je de 
bal op de spits? En als de buitenspeler de bal heeft, geef hij de bal voor-
langs of leg je hem terug? Wat bepaalt dat? Uiteraard hoop je dan dat je 
het getrainde terugziet in de wedstrijd.” Een voorbeeld uit de wedstrijd 
tegen Vitesse wordt getoond. De trainingsvorm is nagenoeg terug te zien 
is in een aanval van de Utrechters. Het resulteert net niet in doelpunt. 
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Figuur 2

Organisatie: 
- Twee keer twee kleine doeltjes en twee grote doelen 
- Lengte is een half speelveld, breedte van de zestien meter 
- Keeper geeft de bal mee aan twee spelers, deze dribbelen samen in 

en eentje speelt de spits aan 
- De spits laat de bal vallen en beweegt voorwaarts door. De midden-

velder met de bal kan doordribbelen of de bal direct steken 
- Als de spits aangespeeld is, starten van buiten de lijnen twee 

buitenspelers met daarachter twee centrale verdedigers 
- Het wordt dan vier aanvallers tegen drie verdedigers plus een keeper 
- Onderscheppen de verdedigers de bal dan kunnen ze scoren op de 

twee kleine doeltjes 
- De oefening kan twee kanten op gespeeld worden 
 
Coaching (in relatie tot tactiek tegen Vitesse): 
- Timing in de loopacties is belangrijk (wanneer is de bal vrij om gege-

ven te worden, kom niet buitenspel te staan) 
- Maak overlappende loopacties 
- Kom voor het doel vrij als de bal vanaf de zijkant gegeven kan worden 
- Zorg voor een tweede aanspeelpunt vanuit de tweede lijn 

Oefenvorm ruimtes benutten tussen centrale verdedigers

Rick Kruijs 



HOOFDTRAINER FC UTRECHT 
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CV ALS TRAINER: 
 
1994 – 2005 FC Emmen Jeugd 
2005 – 2009 FC Twente / Heracles O19 
2009 – 2010 Jong FC Twente 
2010 – 2012 FC Emmen 
2012 – 2015 PEC Zwolle (assistent) 
2015 FC Twente (assistent) 
2015 – 2017 FC Twente 
2018 – 2019 SC Cambuur 
2019 – 2020 Jong FC Utrecht 
2020 – heden FC Utrecht 

René Hake 

De wedstrijddag 
“Wij vinden het belangrijk om terug te kijken naar beelden van de trai-
ningen van de afgelopen week. Dat doen we in de bespreking op de 
wedstrijddag. We gebruiken daarvoor de 11 tegen 11 en kijken naar het 
verdedigende deel zoals we zagen in de 6 tegen 6 vorm. Maar ook het 
aanvallende stuk komt dan terug zoals we trainden in de 4 tegen 3.” 
Rick Kruijs neemt de aanwijsstok weer over en er verschijnen beelden 
van de training op vrijdag in 11 tegen 11. Met lijnen en cirkels wordt 
getoond hoe de verdediging tegen Vitesse moest staan in een 1-4-1-4-1. 
Het team dat aanvalt, bootst Vitesse na in een 1-3-2-5, waarbij de backs 
bijna naast de aanvallers staan. ‘Team Vitesse’ is aan de bal en in het 
eerste beeld wordt duidelijk dat de verdedigers niet goed uitvoeren wat 
verwacht wordt. Wél wordt er gedwongen tot een rechte bal, maar deze 
wordt niet goed verdedigd als deze ontvangen wordt door de spits. Als 
even later de bal veroverd wordt en de bedoeling is dat er in hoog tempo 
gecounterd wordt, gebeurt dit niet. De bal wordt in plaats daarvan uitge-
haald en terug gespeeld naar een centrale verdediger terwijl er moge-
lijkheden waren om vooruit te voetballen. Wat wel duidelijk zichtbaar is 
als er ruimte ligt tussen de centrale verdedigers van de Arnhemmers, 
zijn de diepte loopacties door de spitsen. “Het zijn allemaal aandachts-
punten die we op de wedstrijddag doornemen. Wat willen we wel en niet 
zien later op de dag?” Er worden nog vele beelden getoond waarin zaken 
goed of fout uitgevoerd worden. Het is een serie die duidelijk moet 

maken waar spelers in de wedstrijd mee bezig moeten zijn. Het wordt 
goed gevisualiseerd. Vervolgens worden er nog beelden vertoond van 
de laatste twee wedstrijden tussen Utrecht en Vitesse. “We laten met 
een aantal voorbeelden zien wat er goed ging destijds in relatie tot wat 
we getraind hebben in aanvallend opzicht.” Even later worden ook een 
aantal voorbeelden getoond van mogelijkheden die er zijn bij spelher-
vattingen. “Aanvallende corners laten zien dat er met de juiste timing 
van loopacties er ruimte ontstaat tussen de vijf en de elf meter.” Daar-
mee wordt de wedstrijdbespreking op zondag afgesloten. 
 
De dag na de wedstrijd 
Ook van de wedstrijd wordt alle data verzameld en besproken met de 
staf. Rainer legt uit. “We bekijken dit om te zien wat de spelers gedaan 
hebben natuurlijk. Het is echter ook het startpunt van de planning van 
de nieuwe week. We bekijken per positie wat er nodig is richting de 
volgende week om opnieuw topfit aan de start te verschijnen. Eigenlijk 
moet men zelfs drie wedstrijden in de week kunnen spelen. We mikken 
daarom op een belasting door de week van circa driehonderd tot drie-
honderdvijftig procent van een wedstrijd. Dat betekent voor de wissel-
spelers dat ze soms na de wedstrijd nog extra loopvormen moeten doen. 
Of op de maandag een wedstrijd of een extra intensieve training. Op die 
manier houd je de belasting voor iedereen gelijk en kunnen spelers 
invallen die net zo fit zijn als de basisspelers. 
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“Ik had die Olympische ringen altijd op mijn netvlies.” Maar toen Van 
Galen op zeventienjarige leeftijd op doktersadvies moest stoppen als 
actief waterpoloër leek die droom uiteen te spatten. Toen dacht hij aan 
de bekende uitspraak van Johan Cruijff: ‘Ieder nadeel heb z’n voordeel.’ 
“Ik ben op jonge leeftijd coach geworden en twintig jaar later ging ik als 
coach naar de Spelen.” De getoonde compilatievideo zorgde weer voor 
kippenvel bij Van Galen, die zijn gouden medaille meegenomen had én 
rond liet gaan door de zaal.  
 
“Als bondscoaches troffen wij geregeld voetbalcoaches tijdens work-
shops op sportcentrum Papendal”, zegt Van Galen, die met dat gege-
ven in het achterhoofd twintig topcoaches benaderde om te praten over 
waar zij tegenaan lopen in hun sport: Ronald Koeman (voetbal), Bart 
Bennema (atletiek), Toon Gerbrands (volleybal/voetbal), Marcel Wouda 
(zwemmen), Sarina Wiegman (voetbal), Iwan Spekenbrink (wielrennen), 
Toon van Helfteren (basketbal), Max Caldas (hockey), Jeroen Otter 
(shorttrack), Louis van Gaal (voetbal), Raemon Sluiter (tennis), Ben Crum 
(korfbal), Gertjan van der Linden (basketbal), Peter Blangé (volleybal), 
Henk Groener (handbal), Jan Lammers (autosport), Gertjan Verbeek 
(voetbal), Peter Murphy (volleybal), Marjolein van Unen (judo) en Jan 
Peter Balkenende (politiek). 
 
“Met Ronald Koeman ging het over de vraag: Hoe coach je iemand op 
zelfvertrouwen?”, legt Van Galen uit. “Telkens kwamen we uit op drie 

woorden: inhoud, proces, relatie. Deze drie aspecten zijn voor iedere 
trainer heel belangrijk. Inhoud is essentieel: Je moet weten hoe de 
tegenstander speelt, hoe je zelf tactisch staat, welke oefenvormen daar-
voor nodig zijn; noem maar op. Je moet je antwoord paraat hebben 
wanneer een voetballer op je afstapt met voetbal inhoudelijke vragen.” 

 
Maar het proces is ook belangrijk. “Waar sta je nu, waar sta je over een jaar, 
waar sta je over drie jaar? Wat zijn de tussenliggende piketpaaltjes? Hoe 
zien die processen eruit? Wat zijn de evaluatiemomenten? Hoe kun je 
bijsturen?” Dat kan teambreed, maar ook meer individueel. “Binnen een 
team kun je ook een maatwerkpakket maken voor een speler. Hoe kun je 
een speler met maatwerk naar een hoger niveau krijgen?” 

SPECIALIST IN COACHING 

Robin van Galen deelt ervaringen 
uit Dilemma’s van een topcoach 

“Hoe kan ik mijn spelers raken, 
hoe kan ik een team smeden, hoe 
kan ik mijn trainingsschema’s 
opbouwen?” Robin van Galen (49), 
commercieel directeur van de 
KNZB, maar als bondscoach van 
de Nederlandse waterpolovrou-
wen gouden medaillewinnaar op 
de Olympische Spelen van 2008, 
ging er met twintig coaches over 
in gesprek en legde dit alles vast 
in zijn boek ‘Dilemma’s van een 
topcoach’. Tijdens het VVON-
symposium in Nieuwegein haalde 
hij er een paar onderwerpen uit 
die “voor elke voetbaltrainer inte-
ressant kunnen zijn”. 

Tekst: Bart Bos | Beeld: Cees Bakker



Relatie 
En last but not least: de relatie. “Koeman gaf aan dat hij in het begin van 
zijn carrière geneigd was zich te verstoppen achter oefenvormen, tacti-
sche besprekingen en video-analyses. Waarom? Omdat hij als beginnend 
coach - en dat herkende ik uit mijn eigen trainerscarrière - geneigd was 
om moeilijke gesprekken uit de weg te gaan. In het boek geeft hij voor-
beelden van hoe hij omging met Mido, Ibrahimovic, Van der Vaart en 
Sneijder. Nu, geeft Koeman aan, is hij twintig jaar verder en doet hij veel 
meer aan de relatie met de sporters. Kijk maar naar hoe hij omging met 
Memphis Depay.” 
 
Van Galen besprak met Louis van Gaal zijn Totale Mens-principe, waar-
mee de huidige bondscoach doelt op de relatie met spelers. “Bij iedere 
individuele speler zou je je af kunnen vragen: Waar komt-ie vandaan? 
Wat is zijn thuissituatie? En hoe kan ik hem dan raken? Hoe kan ik met 
hem een bepaalde (vertrouwens)band opbouwen, zodat hij op dat veld 
voor mij door het vuur gaat? Dat heeft natuurlijk te maken met inhoud (je 
moet geen onzin verkondigen), met het proces (weet waar je bent en 
weet waar je heen moet), maar ook heel erg met de relatie.” 
 
De conclusie uit beide gesprekken: “Als je de aspecten inhoud, proces, 
relatie goed managet en goed in balans blijft in die driehoek, vergroot 
het vertrouwen van jouw spelers en gaan ze ook betere prestaties neer-
zetten.” 
 
Kritiek 
Met Sarina Wiegman blikte Robin van Galen terug op haar periode bij 
het Nederlands vrouwenvoetbalelftal, waarmee zij na het gewonnen EK 
om moest gaan met kritieken van buitenaf. “Zij werden twee jaar na de 
EK-zege tweede op het WK - een uitstekende prestatie - maar toch 
ontstond er kritiek, met name op hoe er gevoetbald werd. Sarina Wieg-
man gaf aan dat ze het best moeilijk vond om met kritiek om te gaan. In 
haar ogen was het onterechte kritiek. Daarom werden binnen de selec-
tie diverse gesprekken gehouden over het omgaan met die kritiek.” 

Toen Van Galen dat te horen kreeg, moest hij denken aan een eigen situ-
atie, vertelde hij de aanwezigen in Nieuwegein. “In 2017 werd ik door de 
KNVB benaderd voor de rol van prestatie-/innovatiemanager. Maar ik was 
bezig aan een proces als bondscoach van de Nederlandse waterpolo-
mannen en heb om die reden bedankt. Op dat moment kwam er kritiek 
op mij in onder meer voetbalpraatprogramma’s. Johan Derksen, die ik 
nog nooit heb gesproken, gaf daarin zijn mening over mij en dat bleek ook 
de waterpolo-internationals niet te zijn ontgaan.” 
 
Collectief 
Om succesvol te kunnen zijn in een teamsport is het smeden van een 
hecht collectief van essentieel belang voor een coach. “Louis van Gaal 
vertelde veel over teamontwikkeling en over hoe hij in zijn tijd bij Barce-
lona omging met iemand als Rivaldo. Toentertijd was Rivaldo de beste 
voetballer van de wereld, maar bij Van Gaal wilde hij zich niet confor-
meren aan de teamafspraken.” 
 
De Amerikaanse psycholoog Bruce Tuckman is gespecialiseerd in team-
ontwikkeling. Van Galen omschrijft de waterpolodames als een team dat 
bestond uit eilandjes op het moment dat zij, niet eens zo heel lang voor 
het begin van de Olympische Spelen, slechts negende werden op het 
WK en werd vervolgens door een vriend gewezen op de theorie van Tuck-
man. “Tuckman heeft het begrip teamontwikkeling onderverdeeld in vijf 
fases: forming, storming, norming, performing en adjourning. Forming 
hoort bij de voorbereidende fase: je maakt je plan en je zet je ideeën op 
papier. In de storming-fase ga je het gesprek aan met je spelers met als 
doel uiteindelijk in de prestatiefase (performing) te komen. Om dat te 
bereiken, moet je die norming-fase door.” 

 
In die norming-fase ga je als coach op zoek naar oplossingen, leerde 
Van Galen. “Ik heb ervoor gekozen na dat WK liefst vier weken niet te 
trainen, maar daarin juist de confrontatie aan te gaan met de spelers: 
persoonlijke gesprekken, groepsgesprekken, teambuildingsactiviteiten 
en evaluaties met meer dan honderd vragen die allemaal richting gaven 
aan de problemen die we tegenkwamen.” Toen hij las dat één speler het 
vertrouwen in hem was verloren, bouwde Van Galen een moment van 
zelfreflectie in, die nodig was om de volgende stap te zetten. “Als je zelf 
het goede voorbeeld geeft, krijg je dat van je mensen vaak terug en kan 
dat een win-winsituatie opleveren op weg naar het volgende niveau.” 
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Met de waterpolodames werd ‘de knop omgezet’ en drie maanden later 
op het Olympisch kwalificatietoernooi in Rusland vielen de puzzelstuk-
jes in elkaar, wat uiteindelijk leidde tot Olympisch goud. Dat kunststukje 
leverde Van Galen later dat jaar ook de Jaap Eden-award voor Sport-
coach van het Jaar op. Na het goud in Peking zette Van Galen een 
volgende stap is zijn carrière - hij werd coach van de heren van GZC Donk 
en later ook bondscoach bij het mannenwaterpoloteam - waardoor de 
adjourning-fase (overgangsfase naar volgende periode) met de Oranje-
dames een ander ten deel viel. 
 
Action Type Test 
Als coach moet je weten ‘wat voor vlees je in de kuip hebt’. “Peter 
Murphy is een goeroe op het gebied van teamontwikkeling, maar ook 
op het gebied van de beïnvloeding van mensen. Waar we het met name 
over gehad hebben, is het verschil in mensen.” In dat gesprek kwam de 
overigens al bij Van Galen bekende Action Type Test aan de orde: 

 
Dilemma 1: 
- U gedraagt zich energiek en houdt van drukte (E) 
- U gedraagt zich ingetogen en houdt van rust (I) 

Dilemma 2: 
- U vat de dingen letterlijk op en vertrouwt op uw gezonde verstand (S) 
- U zoekt naar de betekenis van dingen en vertrouwt op uw inzicht (N) 
 
Dilemma 3: 
- U bent recht door zee en direct in uw communicatie (T) 
- U bent tactvol en bemoedigend in uw communicatie (F) 
 
Dilemma 4: 
- U bent precies, nauwkeurig en gestructureerd (J) 
- U bent flexibel en houdt van improviseren en opties openhouden (P) 
 
“Er zijn zestien uitkomsten denkbaar en die laten zien in welke catego-
rie u valt”:  
 
Rood: 
- Daadkrachtige, praktijkgerichte mensen met veel energie 
- Houden van spanning, risico’s nemen en invloed uitoefenen 
- Functioneren het beste als je ze niet te veel instructies meegeeft. 
 
Groen: 
- Betrouwbare, precieze mensen, die goed georganiseerd zijn 
- Houden van structuur en duidelijkheid 
- Functioneren het beste als ze weten wat hun rol en taken zijn 
 
Blauw: 
- Analytische, innovatieve mensen die visie en ideeën hebben 
- Houden van zelfcontrole en kennis vergaren 
- Functioneren het beste binnen ‘tactiek en analyse’ 
 
Paars: 
- Unieke, optimistische, creatieve mensen met een krachtige intuïtie 
- Houden van zelfontwikkeling en zingeving in het leven 
- Functioneren het beste als ze geconcentreerd zijn. 
 
“Ik had bij de waterpolodames te maken met twee rode, zeven groene, 
twee blauwe en twee paarse profielen. De kunst is om een mix te 
zoeken”, zegt Van Galen, die zelf groen (ESTJ) is. “Als je moet samen-
werken, is het wel handig dat je begrip krijgt voor elkaar. En dat je soms 
op diverse manieren moet lesgeven, omdat je verschillende types hebt. 
Mensen zijn soms geneigd te veel spelers te selecteren die hetzelfde 
zijn als zijzelf, maar diversiteit is juist belangrijk.” 
 
Die was er tijdens dat ene toernooi in Peking. “We hebben zoveel dingen 
goed gedaan: we hebben keihard getraind, we hebben alle poppetjes 
op de juiste plek gezet, de juiste samenstelling gekozen, geen blessu-
res, een beetje geluk en we hadden het geloof dat wij het allerhoogste 
konden bereiken. Als je dat combineert, kun je zelfs Olympisch goud 
winnen.” 
 
Kijk voor meer informatie op www.robinvangalen.nl. 

SPECIALIST IN COACHING 



Olivier Noordam wordt in de voetbalwereld wel een ‘fysieke trainer’ of ‘inspanningsfysioloog’  genoemd. 
Momenteel is hij docent sportkunde aan het HBO in Zeeland. Hij werkte echter al bij Sparta Rotterdam met 
Alex Pastoor, Dick Advocaat en Henk Fräser. Bij ADO Den Haag werd het een functie bij de jeugd. Hij legt 
uit hoe je spelers in een team fysiek optimaal kunt voorbereiden en daarbij verschillen maakt in de posi-
ties waar de voetballers staan op het veld. 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Cees Bakker

Veranderingen in het voetbal 
“Mijn afstudeeronderzoek ging ik in nadat ik 
een plaatje zag met een opvallende groei in 
wedstrijdintensiteit in de Engelse competitie. 
De strekking was dat het voetbal fysiek aan 
veranderingen onderhevig was en nog altijd is. 
Kijkend naar de verschillen in de Premier 
League tussen de seizoenen 2006-2007 en 
2012-2013 dan was daar zichtbaar dat er veel 
meer sprints waren, veel meer passes, veel 
meer acties en veel meer afstand werd afge-
legd in de hoogste snelheden. Wat echter niet 

veranderde was de totaal gelopen afstand in 
een wedstrijd. Die is ook niet relevant. Ik wilde 
weten of spelers eigenlijk wel voldoende voor-
bereid werden voor die veel intensere wedstrij-
den dan jaren geleden. Toen ik naar de data 
ging kijken, zag ik dat vaak aan het eind van de 
eerste helft en het eind van de tweede helft, 
niet meer gebracht kon worden door spelers 
wat eigenlijk wel nodig was. Er was dus een 
andere aanpak nodig om spelers fysiek beter 
voor te bereiden op wedstrijden.” 
 

“Om allemaal dezelfde taal te spreken, is het 
belangrijk dat we weten waarover we praten 
als we het bijvoorbeeld hebben over een speler 
die niet genoeg ‘sprint’. Wat is dan sprinten? In 
figuur is is te zien welke woorden gebruiken 
voor bepaalde snelheden. Deze gelden voor 
senioren mannen. De best sprintende manne-
lijke voetballers halen maximale snelheden van 
ongeveer 35km per uur. Voor vrouwen is dat 
circa 29km per uur. De bovenste twee catego-
rieën zou je voor hen kunnen aanpassen naar 
18-23km en sneller dan 23km per uur.” 

SPECIALIST INSPANNINGSFYSIOLOGIE 
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Olivier Noordam:  
Spelers optimaal fysiek voorbereiden 
door positionele differentiatie 

Figuur 1
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“Ik heb gekeken naar de verschillen tussen de 
posities. Opvallend is dat de buitenspelers en 
de backs verreweg de meeste afstand afleg-
gen in de bovenste twee snelheden, de tempo 
lopen en in volle sprint. Verdedigende midden-
velders en centrale verdedigers lopen in die 
zones de minste afstand. Dat komt overeen 

met mijn beeld dat ik vormde tijdens mijn 
afstudeeronderzoek: we bereidden in het 
verleden eigenlijk iedereen voor op het niveau 
van de centrale verdedigers. De buitenspelers 
en backs werden eigenlijk niet voldoende 
getraind op de vele sprints die zij moeten 
maken in een wedstrijd.” 
 
Waarin differentiëren? 
“Wordt er vergeleken tussen de verschillende 
voetbalniveaus dan blijkt dat in de top de 
afstanden in de tempo lopen vooral een stuk 
hoger liggen dan in de competities van één of 
enkele niveaus lager. Wil je top zijn, dan moet 
je op dat aspect vooral meekunnen. De sprint-
afstanden waren namelijk redelijk gelijk. Nu 
komen we eigenlijk op het belangrijkste deel 
van mijn presentatie: Dus in welke categorie uit 
figuur 1 moet je dan differentiëren als het gaat 
om de verschillende posities in het veld? Het 
antwoord daarop is in de tempo lopen. Daarin 
kun je spelers beter wedstrijdfit maken door 
rekening te houden met op welke positie dat 
ze spelen. Dat wil niet zeggen dat je ook niet 
wat kunt variëren in de sprints, maar daar 
maak je niet het grote verschil. Alle spelers 
moeten wekelijks sprinten in hun maximale 
snelheid. Als daar één vorm voor wordt geko-

zen dan is dat voldoende als deze sprints zes 
tot negen keer herhaald worden.” 
 
Eenvoudig te implementeren maar wel 
uitleggen 
“Tempolopen zijn makkelijk in te voeren op elk 
niveau en voor elke trainer om een aantal rede-
nen. Het is duidelijk op welke snelheden er 
gelopen moet worden. Het kan prima zonder 
bal gedaan worden. Het is niet tijdrovend. Een 
stopwatch is voldoende want het kan prima 
zonder GPS-trackers. Het is op elk moment in 
een training te doen, als verlengde warming-
up, tussen partijen door of na de training. Het 
voordeel ten opzichte van sprinten is boven-
dien dat spelers er makkelijker van herstellen. 
Het is daarmee haalbaar om het aantal tempo-
lopen op te bouwen naar meer herhalingen als 
voetballers er eenmaal aan gewend zijn. Het 
wekt in het begin zeker weerstand op, maar de 
feedback van de jongens waarmee ik werkte in 
het betaalde voetbal was uiteindelijk toch posi-
tief. Ze voelden zich fitter en konden in de laat-
ste fases van beide speelhelften meer brengen 
dan voorheen. Het is echter in de beginfase wel 
belangrijk dat goed uitgelegd wordt waarom 
dat je de vormen toepast en waarom je 
verschillen aanbrengt in posities.” 

SPECIALIST INSPANNINGSFYSIOLOGIE 
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Voorbeelden in het toepassen 
“In figuur 2 heb ik een paar eenvoudige loop-
vormen getekend. Pionnen zijn niet eens nodig. 
Er is al te werken met de belijning van het veld 
en een stopwatch. Het gaat om high-intensity 
interval trainingen. De verhouding tussen arbeid 
en rust is in dit geval 1 op 1. Dat betekent dat je 
na tien seconden sprinten ook tien seconden 
rust neemt. Het is van belang te werken met 
minimaal zes herhalingen omdat het voor het 
opbouwen van conditie dan pas gaat tellen. Per 
positie kun je met deze vormen, die je eindeloos 
kunt variëren natuurlijk, het aantal keren dat je 
de loopjes laat uitvoeren wijzigen per positie. 
Wat de verschillen zijn per positie zou je kunnen 
terugvinden als je gericht gaat zoeken op het 
internet. Mijn advies gaat in deze richting: 
 
- Centrale verdediger 8 herhalingen 
- Verdedigende middenvelder 8 herhalingen 
- Aanvallende middenvelder 10 herhalingen 
- Buitenspeler 12 herhalingen 
- Back 12 herhalingen 
- Spits 10 herhalingen 
 
In de vormen kun je variatie aanbrengen door 
bijvoorbeeld met wenden en keren te doen, of 
met de bal aan de voet of op andere plekken in 

het veld, andere lengtes. Let wel op dat je goed 
bepaald hoe lang de spelers of speelsters 
erover moeten doen.” 
 
Holistische benadering 
“De meeste trainers in Nederland hebben 
natuurlijk niet een fysieke trainer tot hun 
beschikking en moeten alles zelf bedenken en 
uitvoeren. Het is goed rekening te houden met 
een aantal aspecten waar elke coach mee te 
maken heeft. Dat kan een holistische benade-

ring genoemd worden. In figuur 3 is te zien wat 
ik daarmee bedoel. Het is dus voor coaches 
uitzoeken: hoe kan ik de fysieke conditie zo 
opbouwen dat het past in de visie van de club, 
in de eigen visie, bij de kwaliteit van de spelers 
en bij het niveau van de competitie? En daarin 
kun je, zeker bij volwassenen, ook meenemen 
of het past bij wat spelers prettig vinden. Bij 
jeugd van circa 14 jaar of jonger heeft het overi-
gens weinig zin om met tempolopen aan de 
slag te gaan.” 
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Figuur 3
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Partijen in plaats van loopvormen 
“Wat kun je nog meer doen dan loopvormen om 
de spelers in de juiste conditie te houden en 
ervoor te zorgen dat er ook voldoende tempolo-
pen in het spel komen? En het tegelijkertijd ook 
wat leuker te maken dan alleen maar loopvor-
men toe te passen. Het blijkt uit onderzoek dat 
de meeste trainers eigenlijk veel te klein trainen 
in vergelijking tot de ruimtes die beschikbaar zijn 
in een normale wedstrijd. Op een normaal speel-
veld bij 11 tegen 11 heeft elke speler 325m2 
ruimte tot zijn beschikking. Het veld meet 
105x68 meter en als je het oppervlak door 22 
spelers deelt, dan kom je op 325m2 uit per 
speler. Als een trainer 5 tegen 5 (inclusief 
keepers) traint op een dubbele zestienmeter 
(40x31meter ongeveer), dan is de ruimte per 
voetballer niet meer dan 120m2. Veel kleiner dus 
dan de 325m2 in een wedstrijd. Dat betekent 
ook dat de mate waarin gesprint wordt of waarin 
tempolopen plaatsvinden, enorm gereduceerd 
wordt. Simpelweg omdat de afstanden daarvoor 
te klein zijn. Hoe de afmetingen wel moeten zijn 
om het in ruimtes zo wedstrijdecht mogelijk te 
maken en spelers echt op wedstrijdechte wijze 
te belasten, is te zien in onderstaande overzicht: 
- 11vs11  105x68 meter 
- 9vs9  94x61 meter 
- 7vs7  84x54 meter 
- 5vs5  70x46 meter 
- 4vs4  64x40 meter (voeg hierbij eventueel 

twee keepers toe) 

Bij deze afmetingen hebben spelers dezelfde 
ruimte als in een echte wedstrijd en zijn de 
verhoudingen van de lengte en breedte van het 
veld ook ongeveer hetzelfde. Het is veel groter 
dan de meeste trainers toepassen. Het beste is 
om altijd een middellijn te gebruiken en met de 
normale buitenspelregel te werken. Verder kan 
een trainer zijn eigen te gebruiken spelprinci-
pes toepassen. Kijkend naar de afmetingen is 
het natuurlijk lastig om het op een half veld te 
doen. Dit kan beter niet elke training gedaan 
worden en in de kleinere spelersaantallen. Ook 
in tijd moet het beperkt blijven omdat het 
anders erg zwaar wordt. Maar het holistische 
model, rekening houden met visie van club en 
trainer, niveau van spelers en competitie, komt 
helemaal terug in deze vorm en tegelijkertijd 
worden spelers ook goed fysiek voorbereid op 
een wedstrijd. Plaats je spelers op hun eigen 
plek met de spelprincipes die vanuit de trainer 
en/of club komen, dan krijg je ook vanzelf diffe-
rentiatie per positie zonder dat je daar loopvor-
men voor nodig hebt.” 
 
Andere variaties 
“Switchen naar dit soort vormen of deze een 
keer proberen met een spelersgroep, zal de 
nodige weerstand opwekken. Het is belangrijk 
om goed uit te leggen wat de doelstelling is en 
met de juiste regels te werken. Buitenspel en 
een middellijn zijn daarin belangrijk. Er zijn 
echter nog meer variaties mogelijk om spelers 

meer in tempolopen te laten komen. Afwerk-
vormen zijn ook te gebruiken om spelers in de 
tempolopen te laten komen en om te differen-
tiëren. Als je een back bijvoorbeeld met een 
lange rush laat starten en vervolgens een voor-
zet laat geven op een aanvallende middenvel-
der en een spits die ook een bepaalde 
tempoversnelling moeten uitvoeren om voor 
het doel te komen. Daarmee varieer je in de 
conditionele opbouw en afhankelijk van de 
startposities van spelers in deze vorm, kun je in 
lengte en snelheid differentiëren per voetbal-
ler. Een stapje verder zou zijn om ook een 
omschakelmoment toe te voegen.” 
 
“Bij Sparta deed Rankovic bijvoorbeeld sjabloon- 
trainingen met de jongens. Dat zijn trainingen 
zonder weerstand waarin gewenste spelpa-
tronen uitgevoerd worden. Hiermee kun je 
spelers goed voorbereiden op wat er van ze 
verwacht wordt, zowel fysiek als tactisch. 
Wellicht ben je ook mentaal aan het voorbe-
reiden op deze manier. Daarnaast kun je ook 
in positiespelen werken. Om te differentiëren 
zou je daarin met vakken in verschillende 
formaten kunnen werken zodat bepaalde 
spelers meer moeten lopen dan anderen. En 
tot slot kan een warming-up ook prima 
complexer gemaakt worden door zelf zaken te 
bedenken waardoor spelers fysiek goed voor-
bereid worden afgestemd op de positie waar 
ze spelen.” 

SPECIALIST INSPANNINGSFYSIOLOGIE 
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De basis 
“Mijn thuisbasis betekent veel voor mij en 
daarom begin ik daarmee. Zij steunen me in 
mijn werk, ook toen ik in het buitenland aan de 
slag ging. Door mijn baan in Cyprus en in de 
zandbak (bij Al Jazira) van de Verenigde Arabi-
sche Emiraten, waar ik in alle eerlijkheid niet 
echt voor de ambitie heenging, heb ik het nu 
goed met mijn gezin in Helmond. Vanuit mijn 
woonplaats rijd ik nu dagelijks met twee colle-
ga’s op en neer naar Kerkrade. Deze mannen 
zijn al heel lang vrienden van mij. Dat werkt voor 
mij prettig. Mensen volledig kunnen vertrouwen, 
is voor mij een belangrijke basis. In het verleden 
liep het op dat aspect nog wel eens lastig.” 
 
Geleidelijke weg 
“Voordat ik bij Roda terecht kwam, werkte ik al 
geruime tijd als trainer coach. Ik werd al vroeg 
jeugdtrainer en het coachen vind ik eigenlijk 
leuker dan het voetballen zelf. Omdat ik koos 
voor de geleidelijke weg van groei naar de top, 
is het ook aardig goed gegaan. Je ziet de laat-
ste tijd dat deze weg nog niet zo een slecht 
idee was. Het is niet zo makkelijk om trainer te 
zijn. Ga maar eens voor een groep staan, ook al 
zijn het maar jeugdspelers. Daar zijn voorbeel-

den genoeg van als je kijkt naar een aantal hele 
grote spelers die international waren. Dat liep 
niet altijd goed af.” 
 
Bijzondere ervaringen 
“Na Helmond Sport en Willem II, waar het goed 
ging, kon ik kiezen uit een aantal clubs en ik 
dacht van de buitenkant dat Heerenveen een 
aantrekkelijke club was om te gaan werken, 
omdat ik Heerenveen beschouwde als een 
innovatieve club. Dat viel uiteindelijk wel wat 
tegen, maar ik kon wel werken met geweldige 
spelers. Dat maakt het wel wat makkelijker voor 
een trainer moet ik bekennen. Daarna wilde ik 
wel een keer op avontuur in het buitenland. De 
‘op leven en dood’-mentaliteit op Cyprus was 
wel bijzonder en leerzaam, evenals het politieke 
klimaat in de club. Ook bij Al-Jazira was het 
allemaal bijzonder en werd ik na drie wedstrij-
den opzij gezet. Toen Roda JC voorbij kwam, 
had ik wel een heel andere insteek dan toen ik 
begon in Helmond of Tilburg. Toen kon ik soms 
niet kiezen voor de mensen waarmee ik werkte 
en die ervaring pakte niet altijd goed uit. Nu doe 
ik dat anders. Voor mij is het heel belangrijk 
geworden dat ik lekker een bak koffie kan drin-
ken met de mensen waarmee ik werk. Ik wil 

mensen door en door kunnen vertrouwen en 
met elkaar met ambitie kunnen werken.” 
 
Zelf groeien als trainer-coach en jouw eigen 
groei vertalen naar het beter maken van 
spelers. “Als voetballer maakte ik vele trainers 
mee. Van Simon Kistemaker tot Frans Körver en 
Willy van der Kuijlen. Van de meeste leerde ik 
in die jaren niet heel veel op tactisch gebied 
maar je stak van iedereen wel wat op. Zo was 
Kistemaker heel direct en zei hij wat hij van je 
vond. Soms op een niet bepaald positieve 
manier. Hij was karakters aan het bouwen 
zonder het plezier uit het oog te verliezen. 
Terugdenkend aan al mijn coaches heb ik een 
tijd terug eens opgeschreven hoe ik het zelf 
allemaal wilde aanpakken. De beste zaken van 
mijn oude coaches haalde ik eruit. Allemaal om 
als coach te groeien. Daarnaast bezocht ik een 
mental coach om mezelf beter te leren kennen 
en te toetsen of ik de ervaringen die ik opge-
schreven had wel goed gebruikte naar mijn 
spelers toe. Om mijzelf beter te leren kennen 
gebruikte hij onder andere een Enneagram. Dat 
was soms best confronterend. Maar het hielp 
me wel beter te begrijpen hoe ik overkom op 
spelers. Dat was wat minder goed dan ik zelf 

HOOFTRAINER EERSTE DIVISIE 

Jurgen Streppel:   
Vanuit ervaring als coach een 
basis neerzetten voor het team

Begin december 2021 presen-
teerde de coach van Roda JC zich-
zelf aan het VVON-publiek in 
Tilburg. Zijn verhaal liet zien wat 
hij belangrijk vindt in zijn werk als 
coach op de hoogste niveaus. Een 
eerlijk verhaal van Jurgen Strep-
pel volgde over zijn trainingsaan-
pak op het veld tot aan de normen 
en waarden rondom zijn team. 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Cees Bakker



dacht. Je wordt met zo een Enneagram niet in 
een hokje geplaatst, maar je karaktereigen-
schappen worden inzichtelijk gemaakt. Dat 
doen we nu ook met al onze spelers. Op die 
manier weten wij als stafleden hoe wij hen 
moeten benaderen. Het liefst heb je dan een 
spelersgroep waarin de jongens allemaal 
complementair aan elkaar zijn.” 
 
Werken met een model 
“Wat ik in spelersprofielen hoop te vinden en 
erg waardeer, is dat ze een pro-actieve 
houding met zich meebrengen. Als ik bijvoor-
beeld aan een speler vraag om bij elke corner 
naar de eerste paal te bewegen en hij vindt zelf 
dat hij beter is bij de tweede paal, dan hoop ik 
dat hij dat ook aangeeft. Die zelfstandigheid 
komt ook voor in het model dat ik gebruik over 
de werkwijze in het veld. Het werd lang gele-
den ontwikkeld door Paul van Zwam en Leon 
Vlemmings (zie figuur 1, de linkerzijde). Daar 
leg ik mijn speelwijze naast (rechterzijde).” 
 
“Zo wil ik dat mijn elftal bepaalt en initiatief 
neemt. Wanneer krijgen wij de bal terug en waar 
krijgen wij deze terug? Verder gebruiken we 
voor onze speelwijze bepaalde spelprincipes. 
Een voorbeeld daarvan: ik wil geen rechte ballen 
zien. Een bal van een centrale verdediger verti-
caal naar een middenvelder heb ik liever niet. 
We willen dus vooral schuine ballen spelen. Als 
we deze afspraken met elkaar maken en oefe-
nen op deze principes dan is team-tactische-
discipline (TTD) erg belangrijk. Daar hecht ik 
veel waarde aan. Daar spreek ik spelers ook 
zeker op aan. Dat neemt niet weg dat ik ook 
creativiteit stimuleer. Maar dan wel graag op de 
momenten en plekken op het veld waar het kan. 
Daar zijn ook afspraken over. Spelers die het net 
wat anders doen dan het gemiddelde heb ik als 
trainer er graag bij. Een verhaaltje dat daarbij 
past is een gesprekje dat ik had met Rijkaard en 
Neeskens tijdens een week stage bij Barcelona. 
Ik vroeg aan hen hoe zij aanvallend trainden. 
Hun antwoord: ‘Wij trainen niet aanvallend. 
Ronaldinho is zo creatief, die ziet ballen die wij 
niet eens zien en dus laten we het aanvallende 
deel voor de spelers helemaal vrij.’” 
 
“Tot slot willen we als team energie uitstralen. 
Het publiek moet het leuk vinden om te zien. 

Voor mij is het belangrijk de toeschouwers te 
vermaken. Dat wordt nog wel eens vergeten. 
Alleen maar bezig zijn met tegenhouden lijkt 
me niet de bedoeling en dat lokt geen mensen 
naar het stadion. En zij verzorgen onze boter-
ham. Maar uiteraard moet je dan ook wel weten 
te winnen. Dat blijft natuurlijk altijd het doel.” 
 
Innovatie 
“GPS-trackers worden tegenwoordig door veel 
mensen belangrijk gemaakt. Hoeveel lopen 
spelers? Als we gewoon de bal naar de eigen 
kleur spelen, hoeven we ook niet zo veel te 
lopen. Dus misschien kunnen we aan dat laat-
ste beter aandacht geven? Maar ik houd me wel 
bezig met de juiste fysieke conditie. Ik doe dat 
ondertussen meer op basis van ervaring dan op 
basis van de theorie van Verheijen bijvoorbeeld. 
Zo werk ik niet met drie conditionele onderde-
len maar ben ik bezig met explosiviteit en duur-
vermogen. We bekijken welke waardes daarin 
gehaald moeten worden in wedstrijden. Daar 
werken we met elkaar vervolgens aan.” 
 
“Een andere innovatie die ik wat interessanter 
vind, zijn de passmaps van vooral de tegen-
standers. Welke spelers weten het vaakste de 
spits te bereiken? Als we dat weten dan 
kunnen we dat ook aanpakken. Passmaps 
worden gemaakt vanuit videoanalyse. En dat 
aspect is natuurlijk ook buitengewoon nuttig, 
zeker van het eigen team. Het is niet meer weg 
te denken in het moderne voetbal. We laten 
onze spelers beelden zien van de komende 
tegenstander, maar dat is voor de jongens vaak 
wat lastiger om met de juiste aandacht te 
bekijken. Daarom nemen we nu de beelden op 
van de eigen trainingen waarin we 11 tegen 11 
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CV ALS TRAINER: 
 
1996 – 2000 Helmond Sport O15 
2000 – 2003 Helmond Sport O17 
2003 – 2006 Helmond Sport O19 
2006 – 2007 Helmond Sport assistent / 

interim hoofdtrainer 
2007 – 2008 Helmond Sport assistent 
2008 – 2011 Helmond Sport 

hoofdtrainer 
2009 – 2011 Helmond Sport technisch 

directeur 
2011 – 2016 Willem II hoofdtrainer 
2012 – 2015 Willem II technisch 

directeur 
2016 – 2018 Heerenveen hoofdtrainer 
2018 – 2019 Anorthosis Famagusta 

hoofdtrainer (Cyprus) 
2019 – 2020 Al-Jazira (Verenigde 

Arabische Emiraten) 
2020 – heden Roda JC 

Jurgen Streppel 

Figuur 1
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Organisatie: 
- Zes spelers 
- 8 poppen of 8 hoge pionnen in 2 rijen van vier met circa 5 meter 

ertussen 
- Ruimte van circa 20x20 meter 
- Bal maximaal 2x raken 
- De twee mensen tussen de twee rijen poppen moeten telkens kijken 

waar de mensen achter hen zich bevinden en daarop goed positie 
kiezen 

- Wisselen van de spelers in het midden na 10 keer aannemen 
- Regels zijn te variëren van welke speler welke speler mag inspelen 
 
Coaching: 
- Balsnelheid zo hoog mogelijk 
- Bal moet diagonaal ingespeeld worden 
- Kijk als de bal onderweg is 
- Neem de bal opengedraaid aan 
- Loopactie explosief timen om goed opengedraaid aan te kunnen 

nemen 

Oefening Jurgen Streppel - Kijkgedrag tussen de linies

spelen. We spelen alsof het Roda JC tegen de 
komende tegenstander is, de basis tegen de 
rest. Dat bekijken we met elkaar. Als spelers 
zichzelf zien maakt dat de focus veel beter. Dat 
zie ik als zeer zinvol en nuttiger als het kijken 
naar alleen de tegenstander.” 
 
Druk zetten en opbouwen 
“Ik maak graag met plaatjes herkenbaar aan de 
jongens hoe we kunnen spelen. Ze mogen 
deze vervolgens zelf inzetten naar eigen inzicht 
tijdens wedstrijden. Dat werkt beter dan dat ik 
constant sta te schreeuwen. Ze zien het boven-
dien zelf het beste in het veld. Een voorbeeld 
hiervan: In figuur 2 staan drie plaatjes die 
aangeven op welke hoogte drukzetten moge-
lijk is. Wij willen hoog druk zetten, maar in het 
veld zien de spelers beter dan ik of dat wel of 
niet lukt. Dan kunnen de jongens aangeven 
door te roepen één, twee of drie waar op het 
veld we gaan drukzetten. Waarom zou ik dat 
doen? Dat hoor je bij mijn team ook echt 
roepen in het veld. Het is dan wel belangrijk dat 
er intelligente spelers in het team zitten die 
initiatief nemen en ageren. Met reageren ben 
je altijd te laat namelijk.” 
 
Tijdens de presentatie toont Jurgen Streppel 
beelden van zijn tijd bij Heerenveen. Zichtbaar 
is agressieve pressie vooruit door de 9 en 10 
op de centrale verdedigers. Vanuit de lijn waar 
de bal vandaan komt, wordt er ook afgejaagd. 

“Dit is wat we willen, maar het is direct ook erg 
lastig om het uit te voeren. Het is vol te houden 
als de bal na verovering ook in de ploeg blijft. 
Is een team hem telkens snel weer kwijt, dan 
wordt dat lastig.” 
 
“Opbouwen doen we vanuit een aantal 
gedachten. Op de eigen helft speel je volgens 
mij altijd acht tegen zes als je een meevoet-
ballende keeper hebt. Die wil ik altijd hebben. 
Als de tegenstander het 1 tegen 1 zet op onze 
helft, dan heb je eventueel nog steeds een plus 
één in spelers. Dan is het echter wel prettig als 
je snelheid voorop hebt om de ballen diep te 
kunnen geven. In de teamsamenstelling zijn 
we daar mee bezig. Verder willen we op het 

veld overal proberen een overtal te creëren 
door mensen te lokken. Daarbij wil ik graag 
schuine ballen zien bij het inspelen met als 
doel mensen met het gezicht naar het doel te 
krijgen. Lukt dat, dan moet er altijd diepte in 
het spel zijn als dat gebeurt.  
 
Als het spel op de helft van de tegenstander is, 
dan is het belangrijk dat er spelers tussen de 
linies vrijkomen, dat er 1 tegen 1 gecreëerd 
wordt en dat er voldoende bezetting voor het 
doel is. Eigenlijk moet je de spelers in de laat-
ste fase op het veld wel zo veel mogelijk vrij 
laten en creativiteit stimuleren en hen niet in 
een keurslijf stoppen. Het is zoeken naar balans 
tussen afspraken nakomen en vrijheid geven.” 

Figuur 2
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Van de bestuurstafel

Enkele financiële tips voor u als Trainer-coach
Einde arbeidsovereenkomst – recht op 
WW-uitkering 
Situatie A. Wanneer u aan het einde van het 
seizoen niet verder gaat als Trainer-coach heeft 
u mogelijk recht op een WW-uitkering. Bij einde 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunt 
u een WW-uitkering aanvragen. U geeft daarbij 
als reden aan dat uw contract voor bepaalde 
tijd niet is verlengd. Vereiste is wel dat u in 
loondienst bent geweest en er premies/soci-
ale lasten zijn afgedragen door uw werkgever 
c.q. de vereniging. Indien u alleen een vrijwilli-
gersvergoeding en/of overige onkostenver-
goedingen heeft gehad, dan heeft u geen recht 
op een WW-uitkering. 
 
Situatie B. Indien u een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd heeft, en de club wil niet 
verder met u als Trainer-coach dan dient de club 
ontbinding van uw contract aan te vragen bij de 
arbitragecommissie van de KNVB.  Dit is meestal 
het geval wanneer club en trainer samen niet tot 

overeenstemming komen over de wijze waarop 
men uit elkaar gaat. In de meeste gevallen – 
vaak met hulp, advies en ondersteuning vanuit 
de VVON – komt men wel tot afspraken over het 
beëindigen van de arbeidsovereenkomst. In dat 
geval is het belangrijk dat er een vaststellings-
overeenkomst wordt opgesteld. Het dringende 
advies is deze vaststellingsovereenkomst altijd 
te laten controleren door de VVON. Een foute/ 
onvolledige vaststellingsovereenkomst kan 
namelijk aanleiding zijn voor het UWV om uw 
WW-aanvraag af te wijzen. 
 
Recht op Transitievergoeding bij einde 
arbeidsovereenkomst 
Vanaf dag 1 van uw arbeidsovereenkomst 
heeft u wettelijk recht op een transitievergoe-
ding. De vereniging betaalt deze vergoeding 
wanneer het dienstverband met de trainer door 
de vereniging wordt beëindigd óf wanneer een 
tijdelijk contract niet wordt verlengd en dus 
afloopt. Per gewerkt jaar heeft de medewerker 

recht op 1/3 maandsalaris. Voor de resterende 
duur, korter dan een jaar, wordt de vergoeding 
naar rato berekend. 
 
Let op het juist toepassen van heffings-
korting 
De meeste amateurtrainers hebben naast hun 
baan als Trainer-coach ook nog een ander 
dienstverband. Bij één van beide banen heeft u 
recht op het toepassen van heffingskorting. 
Het is waarschijnlijk het meest voordelig om de 
loonheffing aan te vragen bij de werkgever 
waar je de meeste uren werkt en/of het meeste 
loon ontvangt. Je kan dit zien op je loonstrook 
en vaak herkennen aan de term heffingskor-
ting. Kijk dus goed op jouw loonstrook en zorg 
ervoor dat je slechts bij één werkgever 
gebruikt maakt van de heffingskorting en voor-
kom dat je later moet terugbetalen aan de 
belastingdienst. De werkgever is verplicht om 
jou maandelijks een loonstrook te verstrekken. 
Krijg je deze niet, vraag er dan om. 

Op 21 december 2021 gingen voorzitter Arnold 
Westen en penningmeester Wim Adolfsen op 
bezoek bij de in Almelo woonachtige Hans 
Molenveld. Als reden van het bezoek was Hans 
verteld dat Arnold en Wim even wilden bijpra-
ten onder het genot van een kop koffie. Maar 
na een eerste kop koffie moest dan toch de 
echte reden van het bezoek worden verteld. 
Hans zou die dag benoemd worden tot lid van 
verdienste. En dat was een grote verrassing 
voor zowel Hans als ook zijn echtgenote Jenny. 
 
Hans Molenveld is sinds 1 september 1965 lid 
van de VVON. Hij is inmiddels al ruim 40 jaar 
actief voor de VVON en dus is het nu ook een 
mooi moment om het stokje over te dragen. 
Hans begon in de toenmalige afdeling Twente 
waar hij zich vooral bezighield met het notule-
ren van de vergaderingen en hij was, zoals dat 
toen nog bestond, de beheerder van de vaca-
turebank. Hij heeft in al die jaren veel vereni-

gingen en trainers succesvol met elkaar in 
contact kunnen brengen. Hans was ook jaren-
lang verantwoordelijk voor het organiseren 
van het jaarlijkse ‘Toon Valks’ Kerst zaalvoet-
baltoernooi. Het was een evenement waar 
veel trainers uit Twente/Overijssel naar uitke-
ken. En na afloop bleef het dan vaak nog lang 
‘gezellig en onrustig’ in de bar van de sport-
hal. Nadat de VVON-structuur werd aangepast 
(van 15 afdelingen naar 6 districten) kreeg 
Hans een functie als districtsvertegenwoordi-
ger in het district Oost. Als trainer was Hans 
actief bij o.a. ON (Almelo), Rietvogels, Nijver-
dal, Stevo, Bergentheim, Sportclub Rijssen en 
Vroomshoopse Boys. 
 
Hans kreeg uit handen van Arnold en Wim een 
toepasselijk beeldje dat symbool staat voor 
‘verbondenheid’. Daarnaast was er uiteraard 
een oorkonde en een mooi bloemstukje voor 
zijn echtgenote.  

Hans Molenveld benoemd tot lid van verdienste
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Het thema teamontwikkeling stond centraal en 
om die reden splitste Paul van Zwam de zaal 
op in twee groepen die lopende de presenta-
tie elf vragen kregen voorgeschoteld, waarvan 
de antwoorden op een briefje aan de teamlei-
der gegeven moesten worden. Die interactieve 
activiteit werd afgewisseld met theoretische 
momenten. “Het gaat in de sport om winnen”, 
weet Van Zwam, “en de strategie die je kiest, 
de visie die je hebt, de wijze waarop je traint, 
de spelers die je selecteert en de wijze waarop 
je samenwerkt, staan allemaal in het teken van 
dat ene doel: winnen.” 

Maar om de kans op succes te vergroten, is het 
van belang dat binnen een spelersgroep alle 
neuzen dezelfde kant op staan. “Teamontwik-
keling is ongelooflijk moeilijk en als coach 
moet je in de praktijk leren hoe dat werkt. Wat 
voor iedere coach van belang is: Hoe vorm ik 
een team, hoe ontwikkel ik mensen en hoe 
krijg ik over de bühne wat ik zelf belangrijk 
vind?” Er zijn ook verschillende handvatten die 
je aan zou kunnen pakken, legde Van Zwam 
uit. Hij wees op Bruce Tuckman - “een team 
ontwikkelt zich aan de hand van stadia” - , op 
de stijlen van leidinggeven van Paul Hersey en 

Kenneth Blanchard (delegeren, steunen, bege-
leiden en leiden, waarbij je per fase veel of 
weinig sturing nodig hebt) en op de piramide 
van Lencioni, die aangeeft dat je als team pas 
kunt presteren op het moment dat je aan een 
aantal voorwaarden hebt voldaan: “Het team-
proces begint bij vertrouwen en via conflicten, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid kom je 
uiteindelijk bij resultaten.” 
 
“Wat Lencioni beschrijft”, gaat Van Zwam 
verder, “heeft ermee te maken dat spelers zich 
vertrouwd moeten voelen, in een veilige omge-

SPECIALIST IN TEAMONTWIKKELING 

Co Adriaanse zei ooit dat een goed paard nog geen goede ruiter hoeft te zijn, om maar aan te geven dat 
topspelers na hun actieve spelerscarrière niet direct toptrainers hoeven te zijn. “Als je een goed paard bent 
geweest, heb je natuurlijk wel het één en ander meegemaakt en dat kun je meenemen, maar dan moet je 
als trainer ook wel laten zien dat je dat goed kunt overbrengen”, zegt Paul van Zwam. De 50-jarige sport-
psycholoog, die een verleden heeft bij onder meer PSV, Feyenoord en Chelsea, sprak tijdens het VVON-
symposium in Tilburg een kleine tweehonderd voetbaltrainers toe en ging in een interview nog wat dieper 
op bepaalde zaken in. 

Tekst: Bart Bos | Beeld: Cees Bakker

Paul van Zwam deelt 
voetbaltrainers handvatten uit



ving moeten zijn en in staat moeten zijn 
conflicten op te lossen, want dan raken ze 
betrokken bij het team en gaan ze eerder 
verantwoordelijkheid nemen, wat de kans dat 
ze een stapje harder gaan lopen weer wat 
groter maakt.” Om vervolgens door te gaan 
naar het model van Paul Hersey en Kenneth 
Blanchard: “Zij zeggen eigenlijk: ‘Afhankelijk 
van de situatie, geef je leiding; in eerste instan-
tie aan het individu, maar dat kun je ook 
betrekken op het team. De situatie bepaalt hoe 
je leidinggeeft. En die situatie wordt bepaald 
door de volwassenheid van de ander; is het 
team competent om de strategie uit te voeren 
en zijn de spelers bereid om dat te doen? Als 
dat zo is, hoef je niet meer precies uit te leggen 
wat ze moeten doen en kun je een beetje dele-
geren. Maar als ze dat niet kunnen, moet je 
veel meer aan het stuur gaan zitten; veel meer 
instructie geven en uitleggen.” 
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"AFHANKELIJK 
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Zeven kenmerken 
“Als leider vind ik dat je je hierin moet verdie-
pen”, zegt Van Zwam: “Je moet verstand 
hebben van Tuckman, je moet verstand hebben 
van Lencioni en je moet verstand hebben van 
Hersey en Blanchard. Vervolgens moet je ook 
nog kunnen communiceren en moet je snap-
pen wat prioriteit heeft.” De Nijmegenaar heeft 
“op basis van theorie en ervaring” zeven 
kenmerken onderscheiden die na het selectie-
proces en het maken van een nulanalyse 
gevolgd kunnen worden en deze wilde hij 
graag met de aanwezigen delen:  
1. Het hebben van een doel, een droom, een 

ambitie. 
2. Het brengen van passie. “Humor is het  

wapen tegen spanning”. 
3. Het geven én hebben van vertrouwen en dat 

gaat gepaard met openheid. “Hoe opener 
de dingen worden gecommuniceerd, hoe 
meer vertrouwen er zal zijn. Je belangrijk-
ste instrument om vertrouwen te creëren, is 
jezelf kwetsbaar opstellen, het zelf nako-
men van afspraken.” 

4. Het hebben van een wapen. Als voorbeeld 
noemt Van Zwam Jimmy Floyd Hasselbaink 
in zijn tijd bij Leeds United. “Leeds, eind 
jaren negentig een topclub in Engeland, 
gebruikte Hasselbaink als wapen. Zij kozen 
ervoor om de tegenstanders ‘kapot te 
spelen’, waarna Hasselbaink in het laatste 
kwartier van wedstrijden toe kon slaan. En 
toen dat een paar lukte, veranderde er ook 
iets in het hoofd van zijn medespelers; zij 
gingen een stapje harder lopen, omdat ze 
gingen geloven in het plan.” 

5. Het in hun kracht zetten van je beste 
spelers. 

6. Het aanbrengen van professionaliteit, waar-
bij direct werd aangegeven dat de context 
het gedrag bepaalt. “Je moet er als leider 
voor zorgen dat de context veilig is, zodat 
er gepresteerd kan worden.” 

7. Het voelen van verantwoordelijkheid. “Je 
wilt toe naar een team dat zichzelf kan 
verbeteren.” 

 
Die zeven kenmerken zijn vervolgens weer 
onder te verdelen in drie traptreden. “De eerste 
drie kenmerken hebben te maken met verbin-
ding, nummers vier tot en met zes met stabili-
teit (hoe gaan we nu met elkaar om, waar 
willen we naartoe en hoe gaan we voetballen?) 
en het zevende kenmerk met verbetering: is 
het team in staat om zelf, in een bepaalde mate 
van volwassenheid, op zoek te gaan naar 
verbetering?” Kort samengevat: “Kijk naar 
welke zaken jouw team verbinden, kijk naar 
welke zaken jouw team stabiliseren en wees 
voortdurend op zoek naar verbetering.”  
 
Als je die kenmerken in ogenschouw neemt, 
kun je een analyse maken van jouw team, legt 
Van Zwam uit. “Hoe scoort mijn team op 
vertrouwen? Hebben we een doel? Is er 
plezier? En als dat niet zo is, kun je daar 
misschien iets mee doen, dan kun je daar een 
interventie op plegen.” 
 
Van Zwam noemt als voorbeeld: “Als jij een 
ruzie waarneemt op het trainingsveld en het 
belangrijk vindt dat dat uitgesproken wordt, 

maar daar vervolgens niet op terugkomt, doet 
dat iets met het vertrouwen van spelers. Als je 
dat wel goed afhandelt, bouw je aan vertrou-
wen. Zo niet, dan verlies je betrokkenheid en 
gaan spelers uiteindelijk afstand nemen van 
het team.” Zulke interventies hoeven niet altijd 
één op één te zijn. “Dat kunnen individuele 
gesprekken zijn waarmee je mensen beïn-
vloedt, maar dat kunnen ook liniebesprekingen 
of teambesprekingen zijn, bijvoorbeeld over 
hoe je met video-analyses omgaat.” 
 
Kort-cyclus 
De huidige selecties zijn “kort-cyclus”, legde 
Van Zwam uit; Bram van Polen - die al vijftien 
jaar bij PEC Zwolle speelt - vormt de uitzonde-
ring op de regel, want doorgaans blijven 
spelers niet zo lang bij een club hangen, wat 
dus als gevolg heeft dat teams behoorlijk snel 
wisselen van samenstelling. Van Zwam sprak 
over “generatie Z”, die hij als volgt definieerde: 
“Spelers zijn wisselvallig; ze zijn wat meer met 
zichzelf bezig dan met het team. Dat heeft als 
voordeel dat ze zich er minder van aantrekken 
als het slecht gaat, maar dat heeft als nadeel 
dat ze misschien ook wat sneller uit elkaar 
vallen als het even tegenzit. Door social media 
is iedere speler als het ware zijn eigen merk 
geworden; het geeft heel veel macht, omdat je 
met één simpel berichtje een grote schare 
volgers kunt bereiken.” 

SPECIALIST IN TEAMONTWIKKELING 



In die wereld moet jij als trainer zien te bewe-
gen; “moet jij als trainer in een heel korte tijd 
een team weten te smeden. En als je daar niet 
in slaagt, word je ontslagen.” Dat brengt een 
grote verantwoordelijkheid met zich mee, want 
de tijd is schaars. “Zorg dat je een visie hebt”, 
adviseert Van Zwam. “Je moet verstand van de 
inhoud hebben - dat is belangrijk voor je auto-
riteit, maar ook voor je vermogen om spelers 
mee te kunnen nemen - en je moet het groeps-
proces kunnen begeleiden, zien en snappen. 
Je moet weten hoe de spelers met elkaar inter-
acteren en je moet met jouw spelers concept-
matig bouwen aan een sterk team.” 
 
Daarvoor is het belangrijk dat je “je eigen filo-
sofie” ontwikkelt. “Hoe wil ik bouwen aan het 
team en wat vind ik dan belangrijk? Als je dat 
weet, kun je ook sterk staan op momenten dat 
er iets gebeurt wat tegen jouw filosofie ingaat. 
En verder is het een kwestie van vallen en 
opstaan en regelmatig in de spiegel kijken: wat 
ging er goed en wat zal ik de volgende keer 
anders doen? En hoe kan ik mezelf ontwikke-
len? Wat voor spelers geldt, geldt ook voor trai-
ners; je moet iedere dag een beetje beter 
worden. En je moet het leuk vinden om met 
mensen om te gaan. De makkelijkste manier 
om de groep te beïnvloeden, is om alle indivi-
duen te beïnvloeden.” 

Op de weg naar teamontwikkeling wordt regel-
matig gezocht naar teambuildingsactiviteiten, 
merkt Van Zwam. “Maar teambuilding is in mijn 
ogen niet met z’n allen op de hei gaan zitten en 
afspreken hoe je met elkaar omgaat; voor mij is 
teambuilding het adequaat reageren op 
datgene wat er in de praktijk gebeurt.” 
Wanneer je ziet dat er in jouw ogen iets onoor-
baars gebeurt, moet je daar iets mee en dat 
kan doormiddel van een individueel gesprek of 
een groepsgesprek, herhaalt Van Zwam nog 
maar eens. “Daarmee zet je de norm neer. Jij 
bent de leider en wanneer je niets doet, zal jou 
worden verweten dat je slap bent en verlies je 
autoriteit.” 
 
Loyaliteit 
Niet iedere trainer is hetzelfde; iedereen heeft 
zijn eigen kwaliteiten. “Louis van Gaal en Co 
Adriaanse zijn bijvoorbeeld meesters in het 
uitleggen, wat heel veel duidelijkheid en rich-
ting geeft, maar Guus Hiddink zit dan weer wat 
meer in het delegeren en past daardoor 
misschien ook bij wat andere groepen 
spelers.” Wanneer je het één of het ander 
ontbeert, is het zaak een collega te vinden die 
dat wel heeft. “Zoek naar loyaliteit, maar ook 
iemand die je aanvult, ook al kan dat nog 
weleens schuren. En dat moet je dan weer 
goed kunnen timen; dat moet je bijvoorbeeld 

niet tijdens een wedstrijd doen. Of je moet zien 
dat Arjen Robben wordt gewisseld, dan mag je 
er wel direct iets van zeggen”, verwees hij naar 
de situatie tijdens het EK 2004. 
 
Zaak is dat je als hoofdtrainer leiding moet 
kunnen geven, benadrukt Van Zwam. Maar let 
wel: “Leidinggeven is niet iets wat je aan of uit 
kunt zetten. Leidinggeven is iets wat je dagelijks 
doet. Er ligt iedere dag wel een bananenschil 
klaar waar je over uit kunt glijden. Een speler die 
wat lekt in de pers, een ruzie op het trainings-
veld; dat zijn allemaal momenten waarop jij iets 
kunt doen ten gunste van één van jouw kenmer-
ken of, als je dat laat liggen, misschien iets ten 
nadele van die kenmerken doet.” 
 
Van Zwam heeft het citaat van oud-volleybal-
coach Joop Alberda altijd onthouden: “Joop 
Alberda heeft weleens aangegeven dat je als 
trainer eigenlijk twee kenmerken met elkaar 
moet kunnen verenigen: daadkracht en empa-
thie. Dat vertaal ik als volgt: dat je je moet 
kunnen inleven in mensen en tegelijkertijd ook 
richting moet kunnen geven, duidelijk moet 
kunnen zijn en hard moet kunnen zijn. Je ziet 
niet vaak dat deze twee kenmerken in één 
persoon verenigd zijn. En dat maakt het best 
lastig. Maar kun je die twee wel met elkaar 
combineren, dan heb je goud in handen.” 
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"WAT VOOR SPELERS GELDT, GELDT OOK VOOR TRAI NERS;  
JE MOET IEDERE DAG EEN BEETJE BETER WORDEN."
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“Tijdens mijn eindstage keek ik naar het effect 
van voetbal-conditietraining in de puberteit. 
Daar is mijn interesse in periodisering begon-
nen. Ik kreeg de kans om tien dagen mee te 
lopen bij de jeugd  van Real Madrid, en zag daar 
voor het eerst hoe men gebruikt maakte van 
tactische periodisering. In het kort houdt dat in 

dat de tactische component van het voetbalspel 
altijd centraal staat, waarbij wordt getraind met 
technische, fysieke en mentale aspecten. Toen 
ik hierna als jeugdtrainer aan de slag ging in het 
Midden-Oosten probeerde ik mijn opgedane 
kennis daar toe te passen. Dat was een enorm 
leerproces voor mij. Bij Real Madrid werk je met 

de beste jeugdspelers en fantastische data en 
analysetechniek. Bij mijn club in het Midden-
Oosten sprak niemand Engels en werkte ik met 
spelers van een totaal ander niveau. Dan kan je 
als trainer tactisch nog zulke sterke ideeën 
hebben, maar indien je jouw identiteit en speel-
wijze niet aanpast aan de club en cultuur zal je 

SPECIALIST TACTISCHE PERIODISERING 

Guido Seerden kent ondanks zijn nog relatief 
jonge leeftijd van drieëndertig jaar een impo-
sante carrière in het (prof)voetbal. De ambi-
tieuze oefenmeester begon in 2004 als 
trainer en is nog steeds actief in de voetbal-
wereld. Na zijn studie sportkunde en bewe-
gingswetenschappen startte hij in Liverpool 
aan de universiteit, waar de combinatie werd 
gelegd tussen voetbal en wetenschap. 
Uitstapjes naar het Midden-Oosten volgden, 
waar hij als trainer en performance coach 
actief was. Toen hij daar was uitgeleerd 
vertrok hij naar Kaapstad, waar hij bij Cape 
Town City FC aan de slag ging als tweede 
assistent en Head of Sport Science and 
Performance. Na zes jaar buitenland keerde 
Guido terug naar Nederland om bij Fortuna 
Sittard als performance coach en jeugdtrai-
ner aan de slag te gaan. Momenteel heeft hij 
een eigen bedrijf, PRO-gress coaching & 
mentoring, waarmee hij workshops, presen-
taties en leertrajecten aanbiedt op het 
gebied van persoonlijk leiderschap. Ook op 
het event van de VVON in Tilburg gaf hij een 
interessante presentatie over zijn visie op 
tactische periodisering en het creëren van 
een eigen identiteit.  

Tekst: Daan Schoonderwoerd | Beeld: Cees Bakker

Presentatie Guido Seerden 
Visie op tactische periodisering 

“Een identiteit creëer en ontwikkel je, 
die kopieer je niet”  



vast en zeker falen. Daar kwam ik erachter hoe 
belangrijk het is om cultuur en identiteit mee te 
nemen in het ontwikkelen van je speelstijl. Ik kijk 
hier dan ook altijd wat verbaasd als trainers met 
verhalen komen dat zij de speelstijl van Guardi-
ola willen toepassen, of de visie van Jürgen 
Klopp. Natuurlijk kan je geïnspireerd worden 
door deze trainers, maar je kan niet met drie 
spitsen druk gaan zetten tegen zes spelers van 
de tegenpartij als je aanvallers die kwaliteiten 
niet beheersen. Daarom zal je altijd je eigen 
speelwijze moeten creëren, en dit trainen via 
tactische periodisering.” 
 
Principes 
 ‘’Periodiseren is stelselmatig plannen en beïn-
vloeden van voetbalgedrag. Zoals gezegd staat 
bij tactische periodisering de voetbalidentiteit 
centraal. Dit kun je trainen door middel van een 
holistische en complete aanpak. Tactiek, 
fysiek, techniek en mentale verbeterpunten 
worden daarin allemaal behandeld. De spel-
principes die daaruit voortvloeien zijn geba-
seerd op het creëren  van gewoontes en het 
beïnvloeden van gedrag.  Deze kun je opsplit-
sen in drie niveaus: Hoofdprincipe, sub-prin-
cipe en sub-subprincipe. Bij je hoofdprincipe 
kijk je naar de samenwerking tussen drie linies. 
Bij het sub-principe kijk je naar de samenwer-
king tussen een groep of twee linies, bijvoor-
beeld linksback en links midden. Een sub-sub 
principe is eigenlijk individueel gedrag: bijvoor-

beeld dat je als aanvaller extra traint op tech-
nische vaardigheden en het afronden. Je 
probeert de interacties tussen deze linies te 
verbeteren en trainbaar te maken. Dat samen 
vormt uiteindelijk je identiteit. Dus jouw hoofd-
principe kan zijn dat je als ploeg druk vooruit 
wil zetten, in je subprincipe train je dan hoe de 
aanvallers bijvoorbeeld samenwerken met je 
middenvelders en individueel zorg je dat 
spelers bijvoorbeeld de juiste lichaamshouding 
hebben om druk te kunnen zetten.”  

Belasting 
“Al deze principes moeten aan bod komen. Pas 
dan kan je jouw team laten voetballen zoals jij 
dat voor ogen hebt. Tijdens het trainen van dit 
proces is het van belang dat je de belasting en 
belastbaarheid van de spelers in het oog 
houdt. Een fitte groep is namelijk nodig voor 
het volhouden van jouw spelprincipes. Als trai-
ner heb je helaas niet altijd de beschikking over 
meetapparatuur om de belasting van de 
spelers te meten, zoals GPS of hartslagmeters. 
Dit kan echter ook op een andere methode, 
genaamd Session-Rate of Perceived Exertion. 
Na elke training geeft de speler een cijfer van 
0-10 op het gebied van fysieke belasting; over 
hoe zwaar zij de training gemiddeld genomen 
hebben ervaren. Dit cijfer vermenigvuldig je 
met het aantal getrainde minuten en zo krijg je 
een score voor de trainingsbelasting van die 
sessie. Met deze methode zie je als trainer of 
jouw ingeschatte intensiteit overeenkomt met 
die van je spelers. Hier kan je jouw training 
weer op aanpassen. Het verhogen van intensi-
teit vormt binnen een training nooit het begin-
punt. Je speelt op een bepaalde manier en wilt 
dat je spelers dat zo goed mogelijk uitvoeren. 
Naarmate de timing, interactie en connectie 
van je spelers verbetert, gaat de kwaliteit en 
dus ook de intensiteit omhoog. Op de dag na 
een training kun  je wederom een vragenlijst 
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“PERIODISEREN IS STELSELMATIG PLANNEN EN 
BEÏN VLOEDEN VAN VOETBALGEDRAG.”
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aan de spelers geven; om te kijken hoe ze 
reageren op de trainingsbelasting. Waardoor je 
eventueel aanpassingen kan maken in je 
geplande training. Data is nooit het uitgangs-
punt, maar een startpunt om een discussie of 
gesprek te starten. Als trainer is het namelijk 
belangrijk om te praten met je spelers, om te 
weten hoe ze reageren op de training, zeker in 
het buitenland waar de cultuur heel anders is.“ 
 
Meer dan tactiek 
“Jouw principes, de cultuur van een club en 
jouw coachfilosofie vormen samen de kern van 
jouw identiteit. Die identiteit wordt pas zicht-
baar als je al je principes traint. Bij professio-
nele teams ziet dat er naar uit dat je die verdeelt 
over de week. Kijkend naar de intensiviteit 
begin je de week – na een wedstrijd – rustig, en 
dus een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld in 
kleine groepjes je subprincipes te trainen. Op 
dinsdag werk je aan je subprincipe, en kijk je 
welk voetbalprobleem zichtbaar werd tijdens je 
laatst gespeelde wedstrijd. Dit kan je dan train-
baar maken. Op woensdag werk je aan je sub-
sub principe en vanaf donderdag train je 

wedstrijdgericht op je hoofdprincipe. Neem hier 
ook de analyse van je tegenstander mee. Op 
vrijdag en zaterdag is dan weer aandacht voor 
je subprincipes. Als amateurtrainer is het 
natuurlijk wat moeilijker gezien het feit dat je 
vaak maar twee keer traint, maar de kern van 
alles is, dat als je een eigen identiteit en speel-
wijze wil creëren, je niet enkel bezig moet zijn 

met je hoofdprincipe. Een voetbalteam is meer 
dan een tactiek. Een team vormt zich. Het gaat 
pas vooruit als je alle aspecten van het voetbal 
samen combineert als geheel.”  
 
Wil je meer weten over Guido’s visie op tactisch 
periodiseren of andere voetbalaspecten? Neem 
dan een kijkje op: www.guidoseerden.com 
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Om je principes zo goed mogelijk te trainen zijn er een aantal methodologische principes. 
Die leg ik hieronder kort uit. 

Specificiteit: jouw principe zo specifiek mogelijk maken.  
Herhaling: hoe vaker iets wordt getraind, hoe makkelijker spelers dit toepassen. 
Complexe progressie: maak van makkelijk naar steeds moeilijk  
Performance stabilisatie: houdt data en gegevens bij van je periodisering, meten=weten om 
uiteindelijk je prestatie stabiel te kunnen houden.  
Trainbaar maken van je principes: zorg dat je niet alleen hoofdprincipe traint, maar ook 
aandacht schenkt aan je subprincipes. Kijk naar je trainingsvormen en kijk hoe je je principes 
goed trainbaar kan maken. Hoe zet je principes weg in een oefenvorm?  
Horizontale afwisseling = zorg dat je in een week al je principes behandeld en afwisselt.   
Hiërarchische organisaie = principes die voor jouw identiteit belangrijk zijn, mag je best meer 
aandacht geven. Maak een afweging met wat jouw belangrijkste principes zijn.   
Tactische vermoeidheid en concentratie: hoe fris zijn je spelers om informatie tot zich te 
nemen? 



“Bayern München en Telstar lijken twee totaal verschillende werelden 
te zijn, maar het is gewoon hetzelfde spelletje.” Jonker opent zijn 
presentatie met een flink aantal doelpunten van Telstar. “Achter deze 
doelpunten zit een dosis bloed, zweet en tranen. Wij – de trainers – halen 
er voldoening uit als wat wij ‘bedachten, bespraken en wilden’ er in de 
wedstrijd uit komt. Wij blijven trainen en investeren. Het gaat om succes-
vol zijn. Dat geldt bij elke club. Dan maakt het niet uit als het Telstar is 
of Bayern München.” 
 
Jonker laat ook beelden zien uit zijn tijd in Duitsland, waar hij tussen 
2009 en 2011 fungeerde als assistent van Louis van Gaal. Uit die peri-
ode bewaart Jonker mooie herinneringen. Zo ook over spits Mario 

Gómez, die in 2009 Stuttgart wisselde voor der Rekordmeister. “Een 
grote naam, Duits international, maar hij had ontzettend veel moeite in 
zijn eerste jaar bij Bayern. We deden op de trainingen altijd partijvormp-
jes en daarna bepaalde Louis de winnaar. De winnaar kreeg een oranje 
shirtje; de verliezer een blauwe. Gomez kreeg een jaar lang een blauw 
shirtje. Hij kon niet meedoen in het begin. Het kwam goed, maar het 
kwam niet vanzelf.” 
 
Champions League 
“Aan de top moeten wij winnen. Het lijntje is dun. Het is aanblijven of 
ontslagen worden.” Direct in het eerste jaar stond de druk erop. “We 
moesten winnen van Juventus om te overwinteren in de Champions 
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Eind jaren ‘80 kwam Andries Jonker – huidig trainer bij Telstar – aan het roer te staan bij de Amsterdamse 
club DRC. Via Volendam, Barcelona, Bayern München en Arsenal kwam hij in 2019 terecht in Velsen-Zuid. 
Tijdens het symposium van de VVON vertelde de trainer over de verschillende voetbalwerelden waar hij 
mee te maken had en heeft.  

Tekst: Marc Doornekamp | Beeld: Cees Bakker

Andries Jonker:  
Van Champions League tot  
rechterrijtje Keuken Kampioen Divisie



League. We wonnen in Turijn met 4-1. We gingen door en we werden 
een team. We wisten dat we heel goed konden worden, maar het had te 
maken met trainen. In de wedstrijd bij Juventus kwam het eruit. Teams 
van Louis hadden altijd even tijd nodig, maar ook daarin moeten we trai-
nen en investeren.” 
 
In de kwartfinale was Manchester United de tegenstander. “Thuis 
wonnen we met 2-1. De winnende in de 92ste minuut. Daarna moesten 
we naar Old Trafford. Binnen tien minuten stonden we 2-0 achter. “Een 
orkaan van geluid. We waren de kluts helemaal kwijt. Het lukt dan niet 
spelers te bereiken. Je kan alleen de linksback bereiken. Hopen dat het 
spel even stilligt. Of de juiste man vinden die – met een hartslag van 190 
– jouw ideeën kan overdragen aan de rest. We kwamen 3-0 achter, terug 
tot 3-1”, waarna Arjen Robben vanuit een corner met een volley de 3-2 
binnenschoot. “Dat is topsport. Dit lijkt totaal niet op Telstar. We stonden 
in de halve finale van de Champions League.” Het eindigde met verlies 
in de finale. Wel won Bayern de DFB-Pokal en werd het landskampioen. 
“Dat is allemaal succes, maar dat kan alleen door bloed, zweet en 
tranen.” 
 
“Nu ben ik trainer van Telstar. In het lelijkste stadionnetje uit het betaald 
voetbal. Met plaats voor drieduizend man en wij willen rond 2025/2026 
promoveren naar de Eredivisie. Die plannen liggen er in ieder geval. We 

hebben een selectie van 23 contractspelers, daar bovenop nog eens 
vier amateurs. Mijn assistent Michael Dingsdag, de verzorger en ik 
werken fulltime. In de staf doen we veel vrijwillig. Veel van ons zijn pure 
hobbyisten. Gek van het spelletje. Wij hebben simpelweg minder midde-
len en minder tijd. Onze begroting is 2,6 miljoen.  
 
Hoofdmomenten 
Jonker geeft het publiek een kijkje in de keuken. Hoe gaat Telstar te 
werk richting de volgende wedstrijd? De staf van Jonker maakt video-
analyses op basis van de vier hoofdmomenten van de tegenstander: 
verdedigen tegenstander, omschakelen van verdediging naar aanval, 
aanvallen tegenstander en omschakelen van aanval naar verdediging. 
Daarnaast ook nog de dode spelmomenten, aanvallend en verdedigend. 
“Spelers krijgen vier á vijf beelden per hoofdmoment te zien. Daarin 
zoeken wij naar twee dingen: waarin is de tegenstander minder en 
waarin zijn wij beter? Het is eigenlijk schaken. We zoeken naar de moge-
lijkheden om te winnen. Dat is bij Bayern München niet anders. Wij 
willen in onze kwaliteit spelen én verbergen wat wij minder kunnen.” 
In zijn trainingen neemt Jonker veel over van zijn leermeester Louis van 
Gaal. “Mijn trainingen komen uit de gereedschapskist van Louis. Ik heb 
eigenlijk dezelfde kist. Daarin staan passen, positiespel en partijspel 
centraal. Het zijn dezelfde trainingen, die Bayern München ook kreeg. 
Het is een continu proces, waarbij spelers leren.”  
 
88 keer uitleggen 
En dat gaat niet zonder problemen. “Op ons niveau moeten wij makke-
lijke passes spelen. Wij krijgen eerder ruzie met de bal. De simpelste 
oefeningen kunnen voor spelers van Telstar heel moeilijk zijn. Sommige 
spelers maken keer op keer dezelfde fout. Daar moet ik dan doorheen 
bijten. Ook in het betaald voetbal heb ik daar wel mee te maken.” Jonker 
liet in zijn presentatie duidelijk merken over welke spelers hij het had. “In 
mijn coaching ga ik voor de positieve benadering, maar ik kan ook 
wisselen tussen het voor de 88ste keer uitleggen of een schop onder je 
hol. Het gaat niet vanzelf beter. Trainers moeten ingrijpen. Dat moet ik 
bij Telstar wel vaker doen dan bij Bayern. Bij elke trainingsvorm blijven 
coachen, blijven eisen en geduld houden. Ik denk dat het werkt in onze 
wereld. Bij ons gaat het ook steeds beter. We oefenen zo lang totdat 
iedereen het onder de knie krijgt.” 
 
Jonker heeft inmiddels door dat het spelen in kleine ruimtes niet iets is 
voor Telstar. “Het postzegelvoetbal speel ik bijna nooit. Op de hele kleine 
ruimte. Voor mijn spelers is het heel moeilijk te kiezen tussen links, 
rechts, voor of achter. Als ze gedwongen wordt te spelen over een meter, 
dan doen ze dat. Juist het kunnen kiezen in een grotere ruimte is een 
punt waar mijn spelers grote moeite mee hebben. De Sjaak Swart-rondo 
vind ik geweldig, maar die maakt mijn spelers niet beter. Daarom doe ik 
ze niet.”  
 
“En het gekke is: opeens komt er dan een flits van heel aardig voetbal. 
Op dat moment denk ik echt van: jaaaa! Mijn avond is geslaagd als de 
energie die we erin steken, wordt beloond.”  
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"AAN DE TOP MOETEN WIJ WINNEN. HET 
LIJNTJE IS DUN. HET IS AANBLIJVEN OF 

ONTSLAGEN WORDEN."



Passen en trappen klein

Organisatie: 
- Veld 60 x 50 meter 
- Vier poppen 
- Zes spelers 
- Keeper speelt door de lucht 

speler 2 aan  
- Speler 2 speelt speler 3 aan 
- Speler 3 legt breed op speler 4 
- Speler 5 maakt loopbeweging in 

de diepte 
- Speler 4 speelt speler 5 aan in de 

diepte 
- Speler 5 geeft voorzet op speler 6 
- Speler 6 rondt af 
 
 
 
 

Variatie: 
- Speler 2 speelt 3 aan 
- Speler 3 kaatst 
- Speler 2 speelt 4 aan 
- Speler 4 speelt 6 aan 
- Speler 5 maakt loopbeweging in 

de diepte 
- Speler 6 speelt diep richting 5 
- Speler 3 rondt af 
 
Coaching: 
- Hard inspelen 
- Bal vooruit meenemen 
- Voorzet met snelheid geven 
- Geen stuit in de passing 
- Geen stuit 
- Kaatsen in de loop van de speler 

Passen en trappen groot

Organisatie: 
- Veld 30 x 20 
- Vier pilonnen 
- Vijftien spelers: zes geel; zes 

oranje; drie blauw 
- Drie blauwen zijn drie middenvel-

ders 
- Negen (geel + blauw) tegen zes 

(oranje) 
- Tien ballen 
 

Coaching: 
- Drie blauwen in het midden, maar 

uit elkaar 
- Geel moet groot maken 
- Oranje moet druk zetten 
- Niet te lang wachten met passen 
- Snel spelen 
- Het gaat niet altijd goed. Benoe-

men 
- Als het heel goed gaat, ook 

benoemen 

Positiespel groot

OEFENVORMEN 
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OEFENVORMEN 

Organisatie: 
- Veld 25 x 10 meter 
- Zes pilonnen 
- Tien spelers (twee spelers per 

hoek + twee kaatsers) 
- Speler 1 speelt speler 2 aan 
- Speler 2 legt terug op speler 3 
- Speler 3 speelt speler 4 aan 
- Speler 4 legt breed op speler 1 
- Speler 1 speelt speler 5 aan 
- Speler 5 opent nieuwe cyclus. Hij 

speelt speler 4 aan. 
- De twee kaatsers (speler 2 en 

speler 4) blijven staan 
- De overige spelers nemen een 

andere positie in. Speler 1 sluit 
achter aan bij speler 6 

 

Coaching: 
- Geen stuit in de pass 
- Geen stuit in de aanname 
- Zo hoog mogelijke balsnelheid 
- Op je voorvoeten staan 
- Niet om je verkeerde been heen-

lopen. Spelen met beide benen. 
Anders stopt de oefening 

- Twee keer per week deze oefe-
ning 
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Als overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden waaronder 
partijen met elkaar ‘in zee’ zullen gaan, wordt daarover een (arbeids)over-
eenkomst gesloten. Die overeenkomst wordt bekrachtigd door een ferme 
handdruk (jazeker, dat komt nog voor) of, in het beste geval, een schrif-

telijke bevestiging van de wederzijdse rechten en plichten. (Ik laat de 
veelheid van complicaties die hierbij kunnen optreden gemakshalve maar 
achterwege.) De hiervoor gegeven beschrijving van de verhouding tussen 
de trainer-coach en de vereniging is de meest gebruikelijke.  

JURIDISCH 

Wil de echte werkgever opstaan?
In het amateurvoetbal bestaat de arbeidsverhouding meestal tussen enerzijds de trainer-coach als werk-
nemer en anderzijds de organisatie (doorgaans een vereniging) waarbinnen de trainer-coach de overeen-
gekomen werkzaamheden verricht. De sollicitatiegesprekken voorafgaand aan de eventueel te sluiten 
arbeidsovereenkomst worden in dat geval gevoerd tussen de trainer-coach en een (of meerdere) verte-
genwoordiger(s) van de vereniging. Vaak is dit een lid van het bestuur, mogelijk vergezeld door een lid van 
de technische commissie. 

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



Het komt ook voor dat naast de beide hiervoor genoemde partijen een 
derde partij wordt betrokken. Ik doel daarbij op een (payroll)organisatie, 
die de (voetbal)werkgever een aantal werkzaamheden en verantwoor-
delijkheden uit handen kan nemen. Dit ‘ontzorgen’ van de werkgever 
kan variëren van het (slechts) verzorgen van de salarisadministratie, 
waarbij geen arbeidsrechtelijke wijziging van de verhouding tussen de 
trainer-coach en de voetbalwerkgever plaatsvindt, tot vormen van 
payrolling waarbij het juridisch werkgeverschap volledig bij het payroll-
bedrijf ligt. In dat laatste geval is de voetbalwerkgever niet alleen de 
opdrachtgever van het payrollbedrijf, maar tevens de inlener van de trai-
ner-coach. Deze driehoeksverhoudingen zijn voor de opdrachtgever 
aantrekkelijke mogelijkheden om enerzijds over de gewenste trainer-
coach te kunnen beschikken en anderzijds gevrijwaard te zijn van aller-
hande (administratieve) lasten. De vereniging houdt na eigenhandig 
uitgevoerde werving en selectie vervolgens simpelweg toezicht op de 
trainer-coach en voert de leiding over hem/haar.  
 
Daartegenover staat het payrollbedrijf dat weliswaar een arbeidsover-
eenkomst met de trainer-coach heeft gesloten maar geen materiële 
zeggenschap heeft over diens/haar werkzaamheden.  Voor alle duide-
lijkheid: bij een payroll constructie is dus geen sprake van het actief 
samenbrengen van vraag en aanbod zoals bij uitzendorganisaties. Er 
heeft lange tijd onzekerheid bestaan over het antwoord op de vraag of 
payrolling onder de reikwijdte van de uitzendovereenkomst viel. Bij de 
invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) (grotendeels in 
werking getreden op 1 januari 2020) is de payrollovereenkomst in art. 
7:692 BW als een uitzendovereenkomst gekwalificeerd, zij het met de 
hiervoor genoemde opmerking over vraag en aanbod. Dus: als de 
payrollwerkgever geen zogenaamde allocatiefunctie op de arbeidsmarkt 
vervult. 
 
(Amateur)voetbalwerkgevers maakten en maken nogal eens gebruik van 
een payrollorganisatie, zoals één van de provinciale vestigingen van de 
leden van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport. 
 
Vóór de inwerkingtreding van de WAB was het mogelijk om de arbeids-
overeenkomst tussen de payrollonderneming en de werknemer op te 
zeggen met behulp van het uitzendbeding. Een dergelijk beding hield in 
dat in de uitzendovereenkomst kon worden opgenomen dat de over-
eenkomst van rechtswege zou eindigen als de terbeschikkingstelling 
van de werknemer door de werkgever aan een derde, op verzoek van 
die derde tot een einde komt. Dat uitzendbeding gold voor de eerste 26 
gewerkte weken en bij CAO kon hiervan worden afgeweken. 
 
Met de inwerkingtreding van de WAB is het uitzendbeding niet langer 
van toepassing op een payrollovereenkomst. Echter, in de praktijk blijkt 
dat het onderscheid tussen een uitzendovereenkomst en een payroll-
overeenkomst niet altijd zo duidelijk is. 
 
Amateurvoetbalwerkgevers die als opdrachtgever gebruik maken van 
de diensten van (bijvoorbeeld) een van de hiervoor genoemde organi-

saties worden dus inlener van een trainer-coach. Deze wordt dan werk-
nemer van het payrollbedrijf. De arbeidsovereenkomst tussen de trai-
ner-coach en de werkgever (de uitlener c.q. de payrollorganisatie) bevat 
veelal onder meer een bepaling waaruit blijkt dat op de arbeidsover-
eenkomst een CAO van toepassing is. De betreffende trainer-coach 
wordt dan (vrijwel altijd zonder zich dit te realiseren) onderworpen aan 
de bepalingen van de betreffende CAO.  
 
Er is dan sprake van een zogenaamd incorporatiebeding, d.w.z. de cao-
bepalingen worden geïncorporeerd in de arbeidsovereenkomst en krij-
gen daarmee de status van contractsbepalingen.  
 
Er zijn mij gevallen bekend dat een trainer-coach aanvankelijk dacht 
rechtstreeks met een vereniging een arbeidsovereenkomst te hebben 
gesloten, terwijl later bleek dat de arbeidsovereenkomst was toegezon-
den door een van de hiervoor genoemde payrollorganisaties. 
 
Hoewel het voor de vereniging/opdrachtgever/inlener interessant kan 
zijn om van een payrollorganisatie gebruik te maken, bevat die drie-
hoeksrelatie voor de trainer-coach geen voordelen. Integendeel, aan 
sommige bepalingen zijn voor deze werknemer louter nadelen verbon-
den. Zo laat de in het amateurvoetbal gebruikelijke flexibiliteit zich moei-
lijk verenigen met de in (bijvoorbeeld) de CAO Sportverenigingen 
opgenomen functiegroepen met vastgestelde urenvergoeding. In die 
cao is geen exclusieve bevoegdheid van de Arbitragecommissie van de 
KNVB opgenomen. Dat is ook niet mogelijk omdat die cao niet alleen 
van toepassing is op het amateurvoetbal, maar ook op andere sportdis-
ciplines waarvan de betrokken werkgevers zich in een bepaald verband 
hebben verenigd als CAO partij aan de zijde van de werkgevers. Voorts 
biedt een CAO voor werkgevers de mogelijkheid om ten nadele van werk-
nemers af te wijken van als zodanig geformuleerde wettelijke bepalin-
gen. Een voorbeeld daarvan is de zgn. ketenregeling ex art. 7:668a BW. 
Een aantal leden van dat artikel biedt de mogelijkheid om bij CAO ten 
nadele van de werknemer af te wijken van de wettelijke regeling. Een 
van de gevolgen daarvan is dat het langer duurt voordat sprake is van 
een overgang van een van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
naar een van onbepaalde tijd. De hiervoor genoemde voorbeelden 
vormen slechts een deel van de nadelen waarmee een trainer-coach kan 
worden geconfronteerd als blijkt dat niet rechtstreeks met de vereni-
ging een arbeidsovereenkomst wordt gesloten, maar met een payrol-
londerneming/uitlener. 
 
Onlangs nog werd duidelijk dat verenigingen naast het gebruik van een 
payrollorganisatie ook een rechtstreekse financiële relatie met een trai-
ner-coach hadden. Wat de exacte kwalificatie van die relatie is, lijkt niet 
van belang als partijen goed met elkaar overweg kunnen. Dat wordt 
uiteraard anders als er geschillen ontstaan en de trainer-coach er ten 
onrechte van uitgaat dat zowel het loon van de uitlener/werkgever als de 
rechtstreeks van de inlener ontvangen inkomsten in aanmerking worden 
genomen bij het bepalen van de hoogte van een eventueel te verkrijgen 
uitkering krachtens de Werkloosheidswet.  
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Sport is onmisbaar voor de samenleving, zowel 
passief als actief. Daar is geen helderziende 
voor nodig, dat is gewoon een feit. Toppresta-
ties vormen de basis voor een nationaal trots-
gevoel en veel politici en andere zogenaamde 
‘gezagsdragers’ wentelen zich dan ook maar al 
te graag in de slagschaduw van die prestaties 
om hun eigen populariteit of doelstellingen te verwezenlijken. Zonder de enorme rugwind van 
Max Verstappen zou onze koninklijke vastgoedprins zijn Zandvoort nooit hebben kunnen reali-
seren. Johan Cruijff is de verpersoonlijking van de uitstraling (zowel sportief als maatschap-
pelijk) die Nederland in de wereld heeft. Sven Kramer is het schaatsende uithangbord van 
Nederland en zal ook daarna belangrijk blijven. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.  
 
Wat echter jammer is dat dit in de plannen van politiek Nederland nauwelijks tot uitdrukking 
komt.  Want tien maanden later is het eindelijk zover. Nederland heeft een nieuw kabinet. Wat 
echter opmerkelijk is, is dat de partijen die demissionair naar het einde strompelden zich 
opnieuw voor vier jaar hebben verbonden. Een kabinet dat onderweg liefst elf bewindslieden 
heeft verloren gaat het opnieuw proberen, wat niet veel nieuw elan kan opleveren, hoe hard ze 
het ook van de daken schreeuwen.  
 
Toegegeven, een periode waarin de pandemie een krater in het maatschappelijke landschap 
slaat, is niet zomaar even weg te poetsen. Het regeerakkoord moet de problemen op gebied 
van corona, stikstof, klimaat, toeslagenaffaire, aardbevingsschades, woningproblemen en nog 
veel meer oplossen en dat is een helse klus. De sport doet daar even niet in mee. Welgeteld een 
paar wervende en ronkende zinsneden in het document worden eraan gewijd. Voor de fysieke 
en ook geestelijke gezondheid is bewegen, en sport is bewegen, van cruciaal belang. Dat 
kunnen virologen, immunologen en medische wetenschappers zonder enig voorbehoud beves-
tigen. Niet alleen een vaccinatie houdt het virus buiten de deur. Ook een gezonde leefstijl draagt 
daaraan bij.  
 
Sport blijft echter een aspect dat het in de marge van de beleidsplannen moet doen. Liefst twee 
ministers gaan zich buigen over de sport. De een is een gerespecteerd medisch wetenschap-
per en de ander is thuis in de ouderenzorg. De sport zit in hun pakket, onmiskenbaar. Hoe de 
verdeling is, is mij niet helder. Sporten is klaarblijkelijk voor de politiek een persoonlijke keus en 
verantwoordelijkheid van eenieder, wat zich laat vertalen via maatregelen om de sport aan 
banden te leggen in welke lockdown dan ook. Sportverenigingen gaan het lastig krijgen om 
leden, die nu afhaken omdat ze niet mogen wat ze graag willen en dat is samen sporten, terug 
te krijgen. Sport als preventief gezondheidsaspect wordt wel onderkend, maar nauwelijks onder-
steund. Het regeerakkoord spreekt over het preventieakkoord met als doel een gezonde gene-
ratie in 2040. Reden genoeg om investeringen dan maar even voor zich uit te schuiven. Gevreesd 
moet worden dat het weinige geld dat over schutting wordt gegooid niet genoeg is om de 
uitwassen van een pandemie te repareren of zelfs maar doelstellingen te verwezenlijken.  
 
Van een kabinet dat de sport op slot doet en vervolgens de slijterijen wel openhoudt, hoeven 
we niet veel te verwachten. Een medicus als Kuipers zalen zal daar anders in staan. Die moet 
het belang van sport voor de volksgezondheid onderkennen.   
 
Hans Bijvank 

COLUMN 
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