
Bijscholing  
Heerenveen
Han Wonink
Foppe de Haan
Gert Jan Karsten
Steven Wuestenenk en 
Herman Kamminga
Jacco van Olst

Bijscholing Orion

Van de bestuurstafel
Algemene  
Ledenvergadering
Versterking gezocht

Sieme Zijm 
PSV O17

Juridisch
Gedeelde visie is soms 
beperkt houdbaar 

Column Hans Bijvank
Ontwikkeling!

Jaargang 31 nr. 4 - augustus 2022

Linda Helbling – DTS Ede  

“Laat speelsters meedenken en  
leg een speelwijze niet op”

verenigingsblad van de VVON





3

VOORWOORD q

Wanneer dit magazine bij u op de deurmat valt, is het inmiddels bijna 
eind augustus. De voorbereidingen op het nieuwe (amateur)voetbal-
seizoen zijn in de laatste fase en de (beker)competitie staat op het 
punt van beginnen. Maar voor we starten met een nieuw seizoen, zijn 
er ook zaken waar ik nog graag het een en ander over kwijt wil.

Het EK Vrouwen heeft niet gebracht waar velen op hadden gehoopt. 
De Leeuwinnen waren geen schim van het team dat in 2017 Europees 
kampioen werd. Maar wanneer we eerlijk zijn, was het ook weer geen 
verassing. Het aanstellen van Parsons deed al vele wenkbrauwen fron-
sen. En toen bleek dat hij in de beginfase, die altijd enorm belangrijk 
is in het teamproces, slechts parttime beschikbaar was, waren daar 
al de eerste haarscheurtjes voordat er ook maar een wedstrijd was 
gespeeld.
En dit kunnen we uiteraard Parsons niet verwijten. Het is de KNVB die 
verantwoordelijk is voor het proces omtrent het aanstellen van een 
bondscoach. Maar ja, wanneer het bij de meeste zittende directiele-
den ontbreekt aan een visie en ze ook niet beschikken over voetbal-
technische kwaliteiten, dan roep je het onheil over je af. En toen er 
eindelijk wel iemand werd aangesteld met voetbalvisie en voetbaltech-
nische kwaliteiten, namelijk Marcel Lucassen, verscheurde Lucassen 
al binnen een jaar zijn arbeidsovereenkomst met de bond. In geza-
menlijk overleg zo was het statement. Maar insiders weten wel beter. 
Het werken werd Lucassen gewoon onmogelijk gemaakt. Afspraken 
werden niet nagekomen en het ging veel vaker over randzaken dan 
over voetbal. En dus zat er voor Lucassen niets anders op dan te ver-
trekken. Opnieuw een gemiste kans.
  
Vlak voor de start van het EK Vrouwen in Engeland werden we opge-
schrikt door het verhaal van Vera Pauw. Vera is de grondlegster van 
het vrouwenvoetbal in Nederland. Zij speelde jarenlang voetbal op 
internationaal topniveau en werd uiteindelijk de bondscoach van de 
Oranjevrouwen. Tegenwoordig traint ze het Ierse vrouwenteam. Dat zij 
nog geen standbeeld heeft in de beeldentuin van de KNVB is wat mij 
betreft veelzeggend over de wijze waarop met haar is omgegaan. Hoe-
wel bij insiders wel bekend was dat ze in haar periode bij de KNVB (en 
ook daarna) stelselmatig is tegengewerkt door diezelfde KNVB, kwam 
haar melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag als een grote 
schok. Hoewel Vera dus lange tijd zweeg, besloot ze enige tijd geleden 

uiteindelijk toch melding te maken bij de KNVB. Een moedig en ingrij-
pend besluit. Maar de voetbalbond deed vervolgens niets met haar 
meldingen van seksueel misbruik aldus Vera. Ze spreekt zelfs van een 
‘gepland vernederingsbeleid’. De KNVB heeft aangegeven “de fouten 
die in een onderzoeksrapport worden benoemd te erkennen en dat 
deze haar niet hadden mogen overkomen”. Verder meldt de KNVB “dat 
zij in het persoonlijk contact met Vera hebben ervaren dat deze situatie 
helaas zeer veel impact op haar heeft en dat het ze spijt”. 

Het spijt ons zo zegt de KNVB, maar wat nu? Blijft het bij deze ver-
klaring of trekken één of meerdere functionarissen bij de KNVB hun 
conclusies? Het is namelijk wel erg stil vanuit de Zeister bossen. Ook 
de toezichthoudende organen heb ik nog niet gehoord. Het kan toch 
niet zo zijn dat we gewoon over gaan tot de orde van alledag!!! Tegen 
Vera zou ik willen zeggen: ‘heel veel sterkte’.

Als VVON zijn we inmiddels weer druk bezig om een aantal boeiende 
bijscholingen te organiseren. Het streven van ons is dat elk VVON-lid, 
de noodzakelijke 15 licentiepunten die nodig zijn voor het aanvragen 
van een trainerslicentie, in een periode van 3 jaar kan behalen in, of 
in de directe omgeving van, zijn/haar district. Daarnaast hanteren we 
geen commerciële prijzen zoals andere aanbieders wel doen, maar 
zullen wij de bijscholingen aanbieden tegen kostprijs. Wij hoeven na-
melijk niet te verdienen aan onze leden.

Ik wens u allen een mooie, spannende en succesvolle competitie toe 
en uiteraard ook veel plezier bij het lezen van dit magazine.

Arnold Westen
4 augustus 2022

Van de voorzitter
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BIJSCHOLING HEERENVEEN q

Op dat moment greep Wonink in. De docent 
stelde vast dat zowel de coach als de pupil niet 
kon jongleren, maar dat zowel de intrinsieke 
motivatie bij de pupil als het enthousiasme 
bij de coach wel degelijk aanwezig was. “En 
daar gaat het om. Het gaat erom of iemand 
intrinsiek gemotiveerd is en de trainer/coach 
geïnteresseerd is in wat er gebeurd en op zijn 
manier vorm wil geven aan datgene wat zijn 
pupil graag wil bereiken. Zo steken wij bij het 
CIOS de opleidingen ook in, want wanneer 

jij niet weet wie je tegenover je hebt, doe je  
alleen maar je eigen ding.” 

Grenzen
“Het moet uit je hart komen”, gaf Wonink aan. 
“Wij verliezen in deze wereld met opleiden de 
kern van het voetballen. Het curriculum van 
opleiden wordt soms te letterlijk gehanteerd, 
maar het zit ‘m veel meer in de hoofden van 
de spelers en hun prestaties op het veld. Je 
moet over je eigen grenzen leren kijken naar 

wat allemaal mogelijk is.” Wonink legde uit dat 
het hoofdtrainer/coaches uiteraard zal helpen 
wanneer zij zich hun oefenstof eigen gemaakt 
hebben en dat goed kunnen overbrengen, 
maar leerde zijn toehoorders ook dat de voet-
baller van vandaag de dag anders in elkaar 
steekt dat die van pakweg veertig jaar geleden. 
“De hedendaagse jeugd is van TikTok en Snap-
Chat en wil binnen no time iets zien. Daarom 
zou ik graag ook met voorbeelden willen wer-
ken om te laten zien wat er aan de hand is.” 

Wonink leert trainers meer te luisteren 
naar de tekst dan naar de muziek

“Opleiden is meer dan alleen maar je kennis delen. Dat was vroeger.” De door de VVON aangeboden 
studie–dag voor (beginnende) trainers op het Friesland College in Heerenveen werd ‘klassikaal’ afgetrapt 
door CIOS-docent Han Wonink. Met zijn leermeester Foppe de Haan op de eerste rij en vele potentiële  
toptrainers daarachter gaf Wonink een kort, maar door zijn bevlogenheid wel uiterst interessant college. 
Han Wonink riep twee mensen naar voren en vroeg de één om te jongleren met stiften en de ander om 
zijn coach te zijn. De coach pepte zijn pupil op: ‘Je kunt het jongen, ga ervoor’ en gaf hem, toen het toch 
wat moeilijk bleek te zijn, als tip: ‘Probeer het eerst met twee stiften’. Op het moment dat hij dat onder de 
knie had, mocht de derde er weer bij worden gepakt. ‘Ik weet dat het lastig is, maar je zult het uiteindelijk 
redden’.

Tekst: Bart Bos | Beeld: Bart Bos



5

BIJSCHIOLING HEERENVEEN q

In zijn CIOS-klassen heeft Wonink, vanaf 2004 
UEFA B-docent en vanaf 2018 UEFA A-docent, 
met diverse generaties trainers te maken.  
“De ene is 54 en de andere is 18.” Om hen 
klaar te stomen voor het trainersvak leert hij 
hen dat zij niet alleen de teamontwikkeling en 
het algehele plaatje, maar ook de individuele 
speler voor ogen moeten houden. “Wij zijn als 
trainer steeds meer onze taak aan het ‘afper-
ken’. Maar je bent als trainer/coach ook on-
derdeel van een heel grote voetbalfamilie. En 
we moeten oppassen dat we onze familie niet 
verliezen. Daar komt mijn passie vandaan.”

Krachtenveld
“De trainer/coach heeft in de loop van de jaren 
steeds meer dynamiek aan de buitenkant ge-
kregen”, merkt Wonink. “Dat noemen wij het 
krachtenveld; dat bestond voorheen enkel uit 
spelers, hun ouders, stafleden, leden van de 
technische commissie en het bestuur en wel-
licht een sponsor, maar dat is tegenwoordig 
veel verder uitgebreid. Er hebben veel meer 
mensen een mening over je en zowel voor- 
als tegenstanders laten zich via social media 
steeds meer horen. En ook het steeds meer 
integreren van de wetenschap en passend 
maken binnen het voetbal is een tendens die 
steeds meer zichtbaar wordt.”

Om die reden is het ook belangrijk dat je je 
boodschap goed weet over te brengen. “De 
belangrijkste les voor trainers: ‘Je moet niet 
alleen maar zeggen wat ze moeten doen of 
hoe ze het moeten doen, maar ook observe-
ren en vragen waarom ze het op die manier 
doen’”, zegt Wonink. “In ons lesgeven gebrui-

ken we ook videobeelden om ze voor te be-
reiden.” Om zo samen met de speler/student 
het niveau van zijn wijze van trainen, coachen 
en zijn waarde voor het team te kunnen verbe-
teren. Want je zult zien dat de leergieri speler 
niet alleen maar als ware hij een spons de ken-
nis absorbeert, maar jou als trainer ook vragen 
zal stellen.” 

“Dat is één van de uitvloeiselen van de huidige 
maatschappij, dat jongeren in het algemeen 
en dus vanzelfsprekend ook voetballers mon-
diger zijn geworden. En daar moet je op een 
goede manier mee om weten te gaan. Wij als 
trainer/coaches moeten veel verantwoorden 
en dat is ook goed”, vindt Wonink. “Het feit dat 
ze jou vragen stellen, kan ook voortkomen uit 
het feit dat ze nieuwsgierig zijn. Wanneer je 
dat in gaat zien, ga je ook veel meer in op dat 
wat jouw speler vraagt, naast wat je als team 
en trainer/coach als doel en daaraan gekop-

pelde eisen hebt gesteld. In plaats van dat je 
luistert naar de muziek, is het luisteren naar 
de tekst misschien wel net zo belangrijk. Je 
moet terug naar de kern. En hoe je bij die kern 
komt….. daar zijn legio mogelijkheden voor.”

Nieuwsgierigheid
Wonink leerde de cursisten aandacht te heb-
ben voor de individuele speler. “Het begint 
bij nieuwsgierigheid. Ik zal zelf bijvoorbeeld 
ook niet zo gauw zeggen hóe ze iets moeten 
doen, maar wel de vraag stellen waaróm ze 
bepaalde dingen hebben gedaan. Een team 
moet spelen met spelers die daarin optimaal 
kunnen laten zien waar ze toe in staat zijn en 
waarin zij een maximale bijdrage leveren aan 
het team. En daar achter komen, is een mooie 
opdracht.”

Met die tip stuurde Wonink de ruim honderd 
deelnemers op pad. Ze werden verdeeld in 
groepen en volgden allemaal een tweetal 
workshops die door hem/haar zelf waren uit-
gekozen. De deelnemers konden hierbij kiezen 
uit vier verschillende workshops: Gert Jan Kar-
sten (trainer van Urk) deelde zijn ervaringen 
over de hiërarchie; Jacco van Olst (performan-
cecoach bij PEC Zwolle) nam de deelnemers 
mee in het Periodiseren van trainingsweken; 
Steven Wuestenenk en Herman Kamminga 
lieten geïnteresseerden zien hoe er gewerkt 
wordt bij Be Quick 1887 wat betreft speelwij-
zeontwikkeling en Foppe de Haan en Tjalling 
van den Berg gingen dieper in op de kern van 
het coachen naar de toekomst.

“Opleiden is meer dan alleen maar je kennis delen. Dat was vroeger.” De door de VVON aangeboden 
studie–dag voor (beginnende) trainers op het Friesland College in Heerenveen werd ‘klassikaal’ afgetrapt 
door CIOS-docent Han Wonink. Met zijn leermeester Foppe de Haan op de eerste rij en vele potentiële  
toptrainers daarachter gaf Wonink een kort, maar door zijn bevlogenheid wel uiterst interessant college. 
Han Wonink riep twee mensen naar voren en vroeg de één om te jongleren met stiften en de ander om 
zijn coach te zijn. De coach pepte zijn pupil op: ‘Je kunt het jongen, ga ervoor’ en gaf hem, toen het toch 
wat moeilijk bleek te zijn, als tip: ‘Probeer het eerst met twee stiften’. Op het moment dat hij dat onder de 
knie had, mocht de derde er weer bij worden gepakt. ‘Ik weet dat het lastig is, maar je zult het uiteindelijk 
redden’.

Tekst: Bart Bos | Beeld: Bart Bos
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“Ik wilde graag iets vertellen over wat een 
coach in mijn ogen absoluut moet kunnen om 
een goede coach te zijn”, zegt Foppe de Haan. 
De inmiddels 79-jarige Fries heeft grote suc-
cessen gekend met Jong Oranje (twee keer 
Europees kampioen) en SC Heerenveen (het 
bereiken van Champions Leaguevoetbal) en 
weet dus als geen ander hoe je een verzame-
ling topspelers kneedt tot een hecht collectief 
én daar ook resultaten mee kunt boeken. “De 
coach moet weten wie hij is, bij welke club hij 
werkt en met welke groep hij te maken heeft. 
Hij moet een vakman zijn, maar hij moet ook 
pedagogisch bekwaam zijn. Hij moet zichzelf 
zijn, maar ook met zichzelf kunnen spelen 
(meegaand zijn).”

De tijd dat trainers enkel met harde hand re-
geerde, is voorbij, vindt Tjalling van den Berg. 
“Er wordt ander leiderschap gevraagd.” Hij 
doelt op de zogeheten people-managers. 
“Neem Henk de Jong. Die weet van zichzelf 
dat-ie technisch misschien wel wat ontbeert, 
maar hij weet daarentegen wel alles van de 
mens achter de spelers. Zo vraagt hij spelers 
hoe het thuis is en knuffelt hij ze waar nodig.” 
En dat doet hem aan iemand denken. “Foppe 
was één van de eerste trainers die bij spelers 
thuis kwam en ook individueel maatwerk le-
verde. Dat is de volgende stap. Er wordt vaak 
gezegd dat voetbal een teamsport is, maar 
voetbal is een individuele sport; als ik een indi-
vidu beter maak, heeft het team er ook meer aan.”

Praktijkvoorbeelden
De Haan, die na de woorden van Van den Berg 
het stokje overnam, deelde enkele praktijk-
voorbeelden. “In Zuid-Afrika (waar hij trainer 
was van Ajax Cape Town, BB.) had ik eens een 
snelle rechtsbuiten genaamd Doutie, die hard 
kon lopen en een aardige voorzet had. Maar 
het mislukte bijna altijd, omdat zijn medespe-
lers hem steeds te laat of zelfs helemaal niet 
wisten te bereiken. Daarom heb ik Doutie eens 
centraal gezet en zijn medespelers de op-
dracht gegeven hem in het spel te betrekken. 
Die training heeft Doutie wel vier of vijf goede 
voorzetten kunnen afleveren, waarna hij heel 
vrolijk terugkeerde in de kleedkamer. ‘Maar 
wie heeft je steeds die ballen gegeven’, vroeg 

Foppe de Haan zweert bij Afrikaanse 
Ubuntu-filosofie

Trainers die zelf het hoogste nastreven, doen er goed aan hun ogen en oren goed de kost te geven wanneer 
zij in de nabijheid zijn van vakgenoten die de top al bereikt hebben. Om die reden werd het ‘college’ van 
Foppe de Haan op woensdag 25 mei tijdens de VVON-studiedag op het Friesland College in Heerenveen ook 
zo goed bezocht. Samen met turncoach Tjalling van den Berg nam hij de aanwezigen mee aan de hand van 
het thema ‘De Kern van het coachen naar de toekomst’. 

Tekst: Bart Bos | Beeld: Bart Bos

BIJSCHOLING HEERENVEEN q
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ik hem. Dat had George gedaan. ‘Ok, dus nu 
weet jij dat je afhankelijk bent van George.’ En 
dat snapte hij.”

Een soortgelijk verhaal heeft Foppe de Haan 
over Ruud van Nistelrooij. De huidige trainer 
van PSV was in de hoogtijdagen van zijn spe-
lerscarrière een gevreesde spits, maar moest 
ook leren in een team te fungeren. “Hij was in 
de juniorenteams de beste als middenvelder, 
maar ik zag een spits in hem en dus besloot 
ik hem tijdens een oefenwedstrijd tegen Duis-
burg eens voorin te zetten. Maar omdat hij zich 
die wedstrijd veelvuldig liet uitzakken naar het 
middenveld, besloot ik ‘m er in de rust uit te 
halen. Hij was tot dan toe zijn hele leven nog 
nooit gewisseld. Hij was woest.”

Maar het zette Van Nistelrooij wel aan het 
denken en, mede op advies van Riemer van 
der Velde, heeft hij daarom de volgende dag 
met zijn trainer om de tafel gezeten. “Toen 
hebben we samen besloten dat hij door zou 
gaan als spits.” En dat heeft Van Nistelrooij 
geen windeieren gelegd. ‘Van The Man’ was 
een beest in het vijandelijke strafschopgebied. 
Ook dat had hij voor een deel te danken aan 
Foppe de Haan. “Ik zette hem tijdens trainin-
gen altijd tegenover Tieme Klompe. Tieme gaf 
ik dan de opdracht Ruud zoveel mogelijk op 
zijn huid te zitten. Zo kon ik Ruud leren met 
weerstand om te gaan.”

Egocentrisch
De Haan wees de aanwezigen op de Afri-
kaanse Ubuntu-filosofie, die ons leert minder  
egoïstisch te zijn. “Ik ben dankzij jou. Dat zijn 
we in de huidige maatschappij een beetje 
kwijt. We zijn allemaal op onszelf gericht, we 
zijn allemaal egocentrisch, we zijn allemaal een 
beetje narcistisch; ik ben belangrijk, ik, ik, ik, 
ik.” Maar je moet het samen doen. En daar zijn 
moderne middelen af en toe best handig voor, 
vindt hij. “Als je een trainingsopbouw doet en 
er een drone boven hangt, is dat bijvoorbeeld 
hartstikkene duidelijk. Maar als je dat te vaak 
gaat doen, wordt het naar mijn idee te cogni-
tief. Voetbal is ook emotie, beleving, het gevoel 
krijgen dat je ergens samen aan werkt.”

Spelers moeten weten dat zij in een team moe-
ten spelen en het besef krijgen dat het geheel 
meer waard is dan de som der delen. “Maar 
een trainer moet zich daarentegen wel aan-
passen aan de maatschappij.” Daarmee be-
doelt Foppe de Haan dat oefenmeesters niet 
enkel met teamontwikkeling bezig moet zijn, 
maar ook het individu in de gaten moet hou-
den. “Ze zijn niet allemaal gelijk. De ene kan 
dit goed en de andere kan dat goed. Houd dus 
aandacht voor het individu.”

Sfeer
De trainer in ruste is nog geregeld te vinden 
in het Abe Lenstra Stadion, maar meer nog 
op Sportpark Skoatterwâld, het trainings- en 
jeugdcomplex van SC Heerenveen. “Daar lo-
pen drie jonge trainers die het fantastisch 
doen, in de zin van ruimte geven, goede doelen 
stellen en sfeer creëren. Meer dan eens komt 
het voor dat hun spelers al ruim voor de trai-
ning aanwezig zijn, omdat ze het gewoon mooi 
vinden om er te zijn. En daar is een trainer heel 
belangrijk in. Als de trainer een bulldozer is, 
komen ze niet.” Het gaat dus om: “talent ont-
wikkelen, maar ook plezier hebben. Dat doe 
je niet door constant grapjes te maken, maar 
door spelers te laten ontdekken dat ze beter 
worden, dat ze leren.” “Als trainer moet je ook 
zorgen voor het pedagogisch klimaat”, zegt 
Tjalling van den Berg. “Leer vragen te stellen, 
leer de diepte in te gaan en leer met spelers 
apart te gaan zitten.”

BIJSCHIOLING HEERENVEEN q

Trainers die zelf het hoogste nastreven, doen er goed aan hun ogen en oren goed de kost te geven wanneer 
zij in de nabijheid zijn van vakgenoten die de top al bereikt hebben. Om die reden werd het ‘college’ van 
Foppe de Haan op woensdag 25 mei tijdens de VVON-studiedag op het Friesland College in Heerenveen ook 
zo goed bezocht. Samen met turncoach Tjalling van den Berg nam hij de aanwezigen mee aan de hand van 
het thema ‘De Kern van het coachen naar de toekomst’. 

Tekst: Bart Bos | Beeld: Bart Bos
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Gert Jan Karsten, vv Urk
“Werk aan de interactie met je spelers”
Karsten hield zijn toehoorders voor dat de  
hiërarchie binnen een voetbalelftal en de  
consequenties die bepaalde keuzes hebben 
voor die hiërarchie ook van essentieel belang 
zijn. “Op elk niveau heb je een selectie met 
goede, minder goede en heel slechte spelers; 
oudere, gemiddelde en jongere spelers. Op 
het moment dat jij keuzes maakt, verandert 
er iets in die groep, in de hiërarchie. En daar 
moet je je bewust van zijn. Om die reden is het 
ook goed wanneer trainers zichzelf blijven af-
vragen: “Denk ik wel genoeg na over hoe mijn 
groep eruit ziet? Wat zijn mijn keyspelers, wat 
zijn mijn waterdragers, wat zijn mijn toptalen-
ten? Maar ook: Wat gebeurt er wanneer we 

afscheid nemen van een oudere speler en wat 
betekent dat voor de groep, voor de vereniging 
en voor mij als trainer?””

Ontslag
Het belang van dit onderwerp werd Karsten 
pas echt duidelijk na zijn ontslag bij SVZW. 
“Toen ik trainer was in Wierden had ik die 
hiërarchie nog niet bewust in beeld. Op dat 
moment dacht ik als trainer alles te kunnen 
zeggen; het ging immers niet over de perso-
nen achter de spelers, maar over het spel en 
hun positie binnen het veld. Maar bepaalde 
spelers bleken er niet zo goed tegen te kun-
nen wanneer je verwijtend spreekt over het 

spel. Ik herinner me nog een discussie met de 
aanvoerder in de kleedkamer na een verloren 
bekerwedstrijd. Toen had ik nog niet het besef 
wat hiërarchisch gezien zijn positie was en hoe 
ik daar het best mee om kon gaan.”

Dat heeft Karsten geweten. “Opeens werd ik 
ontslagen, terwijl we bovenaan stonden.” Dat 
heeft hem wel aan het denken gezet. “Eerst 
lag het aan de hele wereld, maar later ging ik 
nadenken en ging ik beseffen dat ik zelf ook 
zaken niet goed had gedaan. Ik heb het één 
en ander laten liggen en me onvoldoende ge-
realiseerd hoe belangrijk die aanvoerder was 
in het groepsproces. Ik had het gematigder en 

Dat het trainersvak veel meer behelst dan ‘enkel’ het technische en het tactische plaatje onder de knie 
krijgen, heeft Gert Jan Karsten ooit aan den lijve ondervonden. De studiedag in het Friesland College ge-
bruikte de huidige hoofdtrainer van Urk om zijn vakbroeders voor diverse potentiële valkuilen te behoeden. 
“Iedere trainer vindt dat-ie de beste is en iedere trainer denkt wanneer hij instapt bij een club dat-ie het 
beter gaat doen dan zijn voorganger. Maar dat hoeft helemaal niet.” 

Tekst: Bart Bos | Beeld: Jannie Snoek

BIJSCHOLING HEERENVEEN q
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genuanceerder en zachter aan moeten pakken 
dan gelijk de escalatie kiezen van een ruzie.”

Groepsproces
De 43-jarige inwoner van Nunspeet begon zijn 
trainersloopbaan in 2007 in Bunschoten-Spa-
kenburg, waar hij het tweede elftal van IJssel-
meervogels onder zijn hoede kreeg. “Binnen 
Bunschoten-Spakenburg wordt niet of nauwe-
lijks hiërarchisch nagedacht”, vindt Karsten. 
“IJsselmeervogels en Spakenburg proberen 
gewoon de beste spelers binnen te halen, 
maar ze weten van tevoren niet of die ook bin-
nen het team passen.” Zijn ervaring bij SVZW 
heeft zijn ogen geopend en die ervaring nam 
hij mee bij zijn volgende clubs. Met positieve 
verhalen uit zijn periodes bij HHC Hardenberg 
en bij Urk tot gevolg. “Mijn spelers zullen niet 
allemaal zeggen dat ik de beste trainer ben 
die ze ooit gehad hebben, maar ik denk dat 
ik bij de meeste wel bekend sta als meest so-
ciale, meest aardige trainer. Daar zullen bui-
tenstaanders misschien anders over denken, 
want ik kan soms vrij eigenwijs en nors reage-
ren als het over voetbal gaat. Maar ik steek wel 
veel energie in het groepsproces, door er van 
tevoren over na te denken en met individuele 
spelers te gaan zitten om het ze uit te leggen. 
Dan hoeven ze het er nog niet mee eens te zijn, 
maar wellicht dat ze dan wel waardering krij-
gen voor het proces.”

Bij Urk werd Karsten afgelopen seizoen kam-
pioen in de hoofdklasse A, maar heeft hij ook 
een aantal impopulaire maatregelen moeten 
nemen. “Ik had bij Urk ook wat oudere jongens 

op de bank zitten. Maar die hebben ook alle-
maal familieleden, vrienden en collega’s op de 
tribune zitten. Dus dat werd zaterdagavond en 
zondag thuis, maar ook maandag op het werk 
besproken.”

Metafoor
Karsten onderschrijft de metafoor die oud-trai-
ner Co Adriaanse ooit gebruikte: dat een voet-
balteam is als een sinaasappel die hij tot de 
laatste druppel wilde uitknijpen. Met andere 
woorden: dat er een houdbaarheidsdatum 
zit aan een trainer. “Op een geven moment is 
de rek eruit en hebben ze je besprekingen, je 
kwaad-word-momentjes en je grapjes alle-
maal wel een keer gezien.” Natuurlijk zijn er 
uitzonderingen, weet Karsten. “Als je ieder 
jaar tien nieuwe spelers krijgt, kun je ergens 
misschien wel tien jaar trainer zijn. Maar bij 

HHC ben ik bijvoorbeeld na vier jaar als hoofd-
trainer weggegaan, omdat de groep niet ver-
nieuwd zou worden. Zo denk ik dat ik bij Urk 
ook geen zes jaar trainer kan zijn. Als je drie 
jaar lang dezelfde keuzes maakt, heb je drie 
jaar lang dezelfde spelers op de bank zitten. 
Dan is het hiërarchisch ook niet goed om te 
blijven.”

In het profvoetbal gelden wellicht andere re-
gels, denkt Karsten: “Daar heb je overal een 
specialist voor én is het voetbal voor spelers 
ook nog eens hun inkomstenbron, dus dan 
houden ze al sneller hun mond.” Maar zeker 
wanneer je als trainer bij een amateurclub aan 
de slag gaat “moet je de consequenties van je 
beslissingen wel goed wegen”. 

Zijn boodschap: “Werk aan de interactie met je 
spelers. Ik denk dat heel veel trainers dat on-
derschatten.” Je moet in het trainersvak altijd 
op je hoede blijven en je ervan bewust zijn dat 
je woorden op een weegschaal gelegd zullen 
worden, gaf Karsten de aanwezigen mee. “In 
de Tweede Divisie moest ik bijvoorbeeld altijd 
interviews geven voor én na de wedstrijd. 

Spelers zien dat ook en dat heeft ook invloed 
op de hiërarchie in de kleedkamer. Als jij een 
grappig bedoelde tekst op zondag op ESPN 
voorbij ziet komen, kun jij denken dat het een 
geslaagd geintje is, maar kan het door spelers 
en/of hun familieleden totaal anders uitgelegd 
worden.”
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Steven Wuestenenk: “Herman en ik hebben 
elkaar drie jaar geleden leren kennen toen hij 
bij Be Quick mijn assistent werd. We hadden 
een model gemaakt met allerlei spelprincipes, 
maar al snel bleek dat dit voor ons niet werkte. 
Het was niet concreet genoeg en niet objec-
tief genoeg. We hebben toen een nieuw plan 
ontwikkeld met als doel het voetbal zo simpel 
mogelijk te maken voor de spelers.” 
Kamminga haakt daarop in. “Wij zoeken naar 
de meest effectieve en duurzame manier om 
gedragsverandering te laten plaatsvinden bij 
spelers. Om dit te bewerkstelligen hebben we 
een model gemaakt waarin het doel is dat spe-
lers steeds beter leren voetbalhandelingen op 
elkaar af te stemmen vanuit een zo objectief 
mogelijk kader. Dit kader bestaat uit het ‘why’, 
‘how’ en ‘what’.”

Communicatie 
Bij why gaat het erom dat spelers zo goed sa-
menwerken dat ze de wedstrijd winnen. Kam-
minga: “Vanuit dit speldoel hebben we klei-
nere doelen geformuleerd die wij tijdens het 
spel willen behalen. Deze zijn super meetbaar, 
superduidelijk en super concreet. Hoe berei-
ken we deze doelen dan? Door het creëren van 
voordelen ten opzichte van de tegenstander. 
Dit is dus how. En what houdt in hoe het eruit 
ziet. Dit zijn de voetbalhandelingen. Door voet-
balhandelingen uit te voeren behaal je uitein-
delijk het speldoel.”    

Wuestenenk en Kamminga vertellen eerst over 
het what en zullen later dieper ingaan op het 
why en how. Bij het what, de voetbalhande-
lingen, zijn er drie stappen die belangrijk zijn. 
Communicatie en perceptie is daar de eerste 
van. Kamminga: “Communicatie is altijd twee 
richtingen op. Spelers doen dit bewust en on-
bewust met de tegenstanders en met teamge-
noten. Denk bijvoorbeeld aan het vrijlopen van 
een middenvelder wanneer de centrale verde-
diger de bal heeft. Perceptie is één richting op. 
Zo kun je waarnemen dat het veld slecht is en 
je daarom een risicobal door het midden ver-

HERMAN KAMMINGA: “WIJ ZOEKEN NAAR DE MEEST  
EFFECTIEVE EN DUURZAME MANIER OM GEDRAGSVERANDER-

ING TE LATEN PLAATSVINDEN BIJ SPELERS”

Spelers leren steeds beter voetbalhandelingen op elkaar af te stemmen vanuit een zo objectief mogelijk 
kader. Om de kans om wedstrijden te winnen zo groot mogelijk te maken is dat waar het omgaat in de 
speelwijzeontwikkeling van Be Quick 1887-trainers Steven Wuestenenk en Herman Kamminga. Op de 
VVON bijeenkomst in Heerenveen geven ze een toelichting aan de hand van een presentatie.

TEKST: ANDRE KRUL I BEELD: ANDRE KRUL

Steven Wuestenenk en Herman Kamminga
Speelwijze-ontwikkeling: why-how-what

BIJSCHOLING HEERENVEEN q
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De tweede is het benutten van een positioneel 
voordeel. Het doel hiervan is om te kunnen 
handelen naar de meest waardevolle ruimte. 
Voor ons is dat zo dicht mogelijk in de as en zo 
hoog mogelijk op het veld om zodoende tot de 
beste scoringskansen te komen. We willen dit 
voor de spelers zo simpel mogelijk houden en 
geven daarom aan dat zij steeds een poortje 
moeten zoeken. Dit is een positie tussen twee 
tegenstanders in. Tussen deze opponenten in 
moet onze speler in balbezit steeds een me-
despeler zoeken die zich aanbiedt, waardoor 
er tegenstanders worden uitgespeeld. We 
noemen het een 0-punt wanneer er tussen 
meer dan twee spelers een positioneel voor-
deel wordt gezocht. Hierbij is het belangrijk 
om het derde voordeel te benutten, te weten 
het ruimtelijk voordeel. De spelers moeten op 
zoek gaan naar de medespeler die het groot-
ste 0-punt heeft, dus de grootste ruimte tus-
sen tegenstanders.”

De speler met de meeste ruimte zal immers 
de grootste kans hebben op het succesvol uit-
voeren van de voetbalhandelingen. Toch hoeft 
dat niet altijd zo te zijn, verduidelijken Wues-
tenenk en Kamminga met het vierde voordeel. 
“De spelers moeten rekening houden met het 
kwalitatieve voordeel. Sommige spelers drib-
belen makkelijker langs een opponent dan an-
deren. Dit moeten ze van elkaar weten en dan 
heb je het weer over communicatie. 
De vijfde en laatste is het dynamische voor-
deel. Het gaat dan om het stilstaan, op snel-
heid zijn bij de voetbalacties en/ of de li-
chaamshouding. Al deze structuren geven 
duidelijkheid aan onszelf en aan de spelers, 

waardoor de kans op het bereiken van het 
uiteindelijke speldoel, het winnen van de wed-
strijd, groter wordt.” 

BIJSCHIOLING HEERENVEEN q

mijdt. Tactiek, strategie of speelwijze zijn een 
middel om de communicatie van de spelers 
te verbeteren.”  De 26-jarige Kamminga geeft 
een voorbeeld. “De strategie is om druk te zet-
ten op de rechtsback omdat hij niet goed aan 
de bal is. Dit is een afspraak die je als team 
maakt, waarna de spelers in het veld dit kun-
nen gebruiken om gerichter te communiceren, 
waardoor je een grotere kans van slagen hebt 
om de bal af te pakken.”
Keuzes maken en uitvoeren
Vervolgens wordt er doorgegaan naar de 
tweede stap, het maken van een keuze. “Met 
de informatie die je hebt gehaald uit de com-
municatie maak je een keuze als individu in en 
binnen de voetbalhandeling. Wanneer bijvoor-

beeld een middenvelder aan de bal is die de 
bal speelklaar heeft liggen, dan kun je als me-
de-aanvaller de keuze maken om de bal in de 
voeten te vragen of diep te lopen. De laatste 
stap is het uitvoeren van de keuze. Dit gebeurt 
in een split second en komt wel duizenden ke-
ren voor in een wedstrijd. Zo kan de midden-
velder die de spits in de voeten wil spelen be-
sluiten de bal op het rechter- of op linkerbeen 
te spelen.”
In dit voorbeeld gaat het om de juiste richting. 
Andere aspecten die bij de uitvoering van de 
voetbalhandeling om de hoek komen kijken 
zijn de juiste snelheid en het juiste moment. 
In de coaching van de spelers is het goed om 
het verschil mee te nemen tussen de keuze 
en de uitvoering. Was het de verkeerde keuze 
om de bal in plaats van op het rechterbeen op 
het linkerbeen van de medespeler te spelen 
of was het een verkeerde uitvoering met een 
juiste keuze?

Vier fases
In de speelwijzeontwikkeling gaat het in de 
ogen van Kamminga en Wuestenenk dus om 
het verbeteren van de voetbalhandelingen en 
het hele proces daarvan steeds beter doen. 
Beter communiceren, betere keuzes maken 

en deze beter uitvoeren. Om het speldoel (het 
why), meer goals scoren dan de tegenstander 
en zodoende de wedstrijd winnen, voor de 
spelers concreter te maken hebben de trai-
ners deze verkleind en opgedeeld in verschil-
lende fases op het veld. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier 
fases die afhangen van de positie op het veld 
waar het team de bal heeft (of de tegenstan-
der, elke fase wordt gespiegeld uitgewerkt, 
dus zowel bij balbezit als bij balbezit tegen-
stander) ten opzichte van de linies van de 
tegenstander. In de 0-fase heeft de keeper 
de bal. In de eerste fase is er balbezit, maar 
is er nog geen ruimte tussen de linies van de 
tegenstander uitgespeeld. Wanneer het team 

de tweede fase heeft bereikt is hier wel spra-
ke van, waarbij er onderscheid gemaakt wordt 
tussen de linies van de tegenstander die zijn 
uitgespeeld, namelijk tussen aanval en mid-
denveld (2a), middenveld en verdediging (2b) 
en achter de verdedigende linie (2c). In de 
derde fase is de speler die aan de bal is in sco-
ringspositie. 

Vijf voordelen benutten 
Voor iedere fase zijn in de speelwijzeontwikke-
ling de rollen per speler geformuleerd, waarin 
Kamminga en Wuestenenk omschreven heb-
ben hoe ze trachten de verkleinde doelen te 

bereiken. De essentie daarvan is het creëren 
van voordelen ten opzichte van de tegenstan-
der, oftwel ‘how?’. Het gedreven trainersduo  
vertelt welke voordelen ze willen benutten.
“De eerste is het numerieke voordeel, over-
al op het veld willen we zoveel mogelijk een  
+1 creëren rondom de speler die in balbezit is. 

HERMAN KAMMINGA: “TACTIEK, STRATEGIE OF SPEELWIJZE 
ZIJN EEN MIDDEL OM DE COMMUNICATIE VAN  

DE SPELERS TE VERBETEREN”

STEVEN WUESTENENK: “SPELERS MOETEN OP ZOEK GAAN 
NAAR DE MEDESPELER DIE HET GROOTSTE 0-PUNT HEEFT”

Spelers leren steeds beter voetbalhandelingen op elkaar af te stemmen vanuit een zo objectief mogelijk 
kader. Om de kans om wedstrijden te winnen zo groot mogelijk te maken is dat waar het omgaat in de 
speelwijzeontwikkeling van Be Quick 1887-trainers Steven Wuestenenk en Herman Kamminga. Op de 
VVON bijeenkomst in Heerenveen geven ze een toelichting aan de hand van een presentatie.

TEKST: ANDRE KRUL I BEELD: ANDRE KRUL
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Van Olst geeft aan dat lang niet alles toepas-
baar is voor de aanwezige trainers. Werken bij 
een profclub is immers wezenlijk anders dan 
bij een amateurclub. “Maar misschien kun je 
er wel dingen uitpikken en zo aanpassen dat 
het in je eigen situatie past. Óf er zijn dingen 
die je wél rechtstreeks kunt kopiëren.” De 
31-jarige Nunspeter is bij PEC Zwolle verant-
woordelijk voor het fysieke gedeelte, waar de 
warming-up uiteraard onderdeel van is.

FIFA 11 
“Een aantal dingen waaraan je moet denken is 
hoe je een warming-up start, wat deze inhoudt 
en hoe je van daaruit doorgaat naar de rest van 
de training”, aldus Van Olst. De meest voorko-
mende warming-up bij veel amateurclubs is 
de zogeheten FIFA 11, waarin bekende oefe-
ningen als hakkenbil en knieën heffen worden 
gedaan. Bij Zwolle doen ze de ‘ouderwetse’ 

opwarming voor de wedstrijd, maar de vraag 
is of deze ook op elke trainingsdag gedaan 
moet worden. “Ik denk dat als je ervoor zorgt 
dat direct wanneer de training begint, je bezig 
bent met het beter maken van de spelers, je 
bij een amateurclub misschien wel een kwar-
tier per training of een half uur per week kunt 
winnen.”
De FIFA 11 zorgt er louter voor dat de spie-
ren worden opgewarmd, terwijl andere war-
ming-ups ook kunnen bijdragen aan de fysie-
ke ontwikkeling “Tuurlijk moet je er rekening 
mee houden dat spelers bij een amateurclub 
vaak direct uit hun werk komen en dat je niet 

heel intensief kunt beginnen. Maar dat bete-
kent ook niet dat je elke keer moet starten met 
armen zwaaien, kruispassen en dat soort din-
gen. Voor mij moet de warming-up in ieder ge-
val altijd uitdagend, leerzaam en van een kwa-
litatief hoog niveau zijn. Het voordeel hiervan 
is dat spelers vanaf het begin in de juiste mo-
dus komen.” Van Olst geeft het voorbeeld van 
een stroomvorm waarbij de spelers oefenin-
gen doen waarbij ze hun paslengte vergroten, 
skippings maken en door hoepels hinkelen. 
Tijdens deze oefeningen werken spelers aan 
bijvoorbeeld hun coördinatie en looptechniek. 

“VOOR MIJ MOET DE WARMING-UP ALTIJD UITDAGEND,  
LEERZAAM EN VAN EEN KWALITATIEF HOOG NIVEAU ZIJN”

Jacco van Olst is head of performance van PEC Zwolle en een van de sprekers op de VVON bijeenkomst in 
Heerenveen. Tijdens zijn workshop vertelt hij over het periodiseren van de trainingsweken en de opbouw 
van de training. In dit artikel zoomen we in op het laatste.  

TEKST: ANDRE KRUL I BEELD: ANDRE KRUL

Jacco van Olst
De opbouw van een training

BIJSCHOLING HEERENVEEN q
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dedigers de bal verovert. Met deze oefening 
kan er daarnaast op de speelwijze worden 
getraind. Het gaat namelijk om het overtal uit-
spelen op de helft van de tegenstander, waar-
bij de spelers werken vanuit hun positie. 
“Het voetbalspel is voor ons allemaal hetzelf-
de, elf tegen elf met dezelfde regels, maar hoe 
er gespeeld wordt is voor iedereen anders. 
Kijk daarom als trainer wat je wilt bereiken 
vanuit jouw visie en verweef dit in de training. 
Probeer daarnaast altijd de vier boxjes af te 
tikken en zorg voor een logische opbouw. Zo 
kun je het maximale uit elke training halen”, 
sluit Van Olst af. 

Voorbereiden
Verder is het van belang dat de spelers wor-
den voorbereid op wat er tijdens de training 
gaat komen. “Twee dagen voor een wedstrijd 
spelen we elf tegen elf en moeten de spelers 
dus grote afstanden overbruggen. Hiervoor 
zitten dan vaak sjabloonvormen. Tijdens de 
warming-up wil je dan ook dat spelers deze 
afstanden even hebben aangetikt.” 
Hij vervolgt: “Bij trainingen waarbij er in klei-
ne ruimtes getraind gaat worden, kan ik dan 
weer pass- en trapvormen in de warming-up 
verweven waarbij de spelers veel balcontac-
ten maken. Belangrijk is dat spelers niet alleen 
lichamelijk, maar ook geestelijk en qua voet-
balhandelingen worden voorbereid op dat wat 
komen gaat. Bijkomend voordeel is dat ze di-
rect kunnen trainen op bijvoorbeeld kaatsen, 
opendraaien en tweebenigheid.

Boxjes 
Wat betreft de inhoud van de verdere training 
haalt Van Olst iets aan dat voor hem essen-
tieel is. “We zijn door de KNVB opgeleid om 
hetgeen we gaan trainen heel erg in boxjes 
te stoppen. Dit zijn de aspecten tactiek, tech-
niek, fysiek en mentaal, maar eigenlijk komt 
dit altijd samen. Let er daarom op dat je bij bij-
voorbeeld een partijspel vier tegen vier, waar 
het conditionele voorop staat, niet alleen maar 
bezig bent om de boel op gang te houden om 
te zorgen dat de spelers fysiek hun ding doen, 
maar coach ook op technische elementen zo-
als het onder druk handelen of het wegdraai-
en. Het mentale gedeelte kun je beïnvloeden 
door erop te wijzen dat als een team met 1-0 
achterstaat, ze nog één minuut hebben om de 
gelijkmaker te scoren.”
Naast het kiezen van één van de ‘boxjes’ staat 
bij veel trainers ook slechts één teamfunctie 
centraal. Toen Jacco van Olst dit seizoen met 
Dick Schreuder kwam samen te werken zag hij 
dat het anders kan. “Bij de KNVB leer je om 
op balbezit te trainen. Je laat dan steeds de 
keeper beginnen met de bal, en er wordt net 
zo lang gespeeld tot er balverlies wordt gele-
den, waarna de keeper weer met een nieuwe 
opbouw begint. Misschien dat er een trainer 
is die de ‘niet te coachen ploeg’ nog de kans 
geeft om bij balverovering binnen vijf secon-
den te scoren, maar over het algemeen zijn de 

omschakelmomenten beperkt. Dick Schreuder 
creëert in zijn oefenstof echter altijd meerdere 
situaties die in de wedstrijd kunnen plaatsvinden.” 

Als er bijvoorbeeld op balbezit getraind wordt 
tijdens 3:2 aanvalsvormen, dan komt er daarna 
steeds een tweede bal, waardoor er elke keer 
een schakelmoment is. Van Olst: “Deze vorm 
kan dan verder lopen door bij het tweetal twee 
extra spelers toe te voegen, waardoor het vier 
tegen drie wordt en het aanvallende team nu 
in ondertal moet verdedigen. Zo train je veel 
wedstrijdechter, want tijdens de opbouw in de 
wedstrijd gaan er ook fouten gemaakt worden 
en zal er omgeschakeld moeten worden.”

Van A naar B 
Een volgende vorm die de oud-jeugdtrainer 
van PEC Zwolle uitlegt is er eentje waarbij het 
fysieke element ook centraal staat, maar waar-
in spelers niet simpelweg van A naar B hoeven 
te sprinten. “Als ik conditioneel wil trainen en 
dan specifiek het sprinten, kan ik twee pylo-
nen neerzetten en de spelers keihard van de 
ene naar de andere pylon laten sprinten. Dan 
tik ik het boxje fysiek af, misschien het menta-
le ook nog wel omdat ze het moeten kunnen 
opbrengen, maar technisch en tactisch zit er 
helemaal niets in. Je kunt een vorm echter zo 
inrichten dat dit wel terugkomt. Wat wij soms 
doen is vier spelers laten starten op de mid-
denlijn. Op teken van de trainer sprinten de 
spelers richting het doel, waarbij een van de 
buitenste spelers, dit is een vleugelaanvaller 
of back, een dieptebal van de trainer krijgt en 
deze moet voorgeven. De keeper moet samen 
met twee verdedigers deze situatie verdedi-
gen. Uiteraard kan er in deze oefenvorm ook 
weer op de omschakeling getraind worden. Zo 
kan er op twee kleine doeltjes gescoord wor-
den wanneer de doelman of een van de ver-

“HET IS BELANGRIJK DAT SPELERS NIET ALLEEN  
LICHAMELIJK, MAAR OOK GEESTELIJK EN QUA  

VOETBALHANDELINGEN WORDEN VOORBEREID OP  
DAT WAT KOMEN GAAT”

“VOOR EEN TRAINER IS HET PRETTIG DAT DE SPELERS DIRECT 
READY ZIJN VOOR EEN POSITIESPEL OF AFWERKVORM”

Jacco van Olst is head of performance van PEC Zwolle en een van de sprekers op de VVON bijeenkomst in 
Heerenveen. Tijdens zijn workshop vertelt hij over het periodiseren van de trainingsweken en de opbouw 
van de training. In dit artikel zoomen we in op het laatste.  

TEKST: ANDRE KRUL I BEELD: ANDRE KRUL
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Cursus UEFA-A
Tijdens het tweede ‘corona-jaar’ volgde de 42-jarige Helbling de cur-
sus voor het derde voetbaldiploma. In de zondag hoofdklasse man-
nen liep ze stage bij RKZVC uit Ziewert. “Het was bijzonder zwaar. Drie 
avonden met het eigen team aan de slag, twee avonden trainen met 
het stageteam, op zaterdag coachen in Ede en op de zondag begelei-
den als assistente in Ziewert. De opleiding was echt de moeite waard 
omdat ik uitgedaagd werd de beste versie van mezelf te zijn, als coach 
en als trainer. Ik leerde een staf om me heen te verzamelen die mij 
uitdaagt. Hoe zet je de staf in zodat jij zelf bezig bent met waar je goed 
in bent? Hoe zet je iedereen in zijn kracht?”

“Voetbalinhoudelijk waren we veel bezig met analyseren. Vooral van 
de tegenstander: niet alleen vooraf aan de wedstrijd, maar ook tijdens. 
Hoe staat een tegenstander? Hoe bouwen ze op? Hoe verdedigen ze? 
Altijd vanuit positie, moment, richting en snelheid bekijken wat er ge-
beurt en hoe daar op te reageren is met het eigen team. Ik ben anders 
naar voetbal gaan kijken. Naast het spel was er ook aandacht voor 
voeding en mentale begeleiding. Allemaal superinteressant, ondanks 
dat het zwaar was en veel online gebeurde. Het heeft me als trainer, 
coach maar ook als mens weer beter gemaakt.”

DTS Ede draait al geruime tijd mee op de hoogste niveaus van het vrouwenvoetbal in Nederland. Als speel-
ster was Linda Helbling daar al onderdeel van. De afgelopen zeven jaar ook als trainster waarin het kam-
pioenschap in de topklasse behaald werd. Afgelopen seizoen was er de tweede plaats en nu wordt het 
coach-stokje overgedragen aan Andrew Thomas. Helbling had de kans om op Eredivisie-niveau te gaan 
trainen en te coachen, maar koos door omstandigheden anders. Bij de KNVB gaat ze nu de regionale meid-
en onder 14 en 15 begeleiden en assisteren bij de MO15 op nationaal niveau. Bij DTS gaat de functie Hoofd 
Opleidingen door haar ingevuld worden. We spraken uitgebreid met Linda over het vrouwenvoetbal.

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Cornelie van Dijk & Geert Nieuwenhuis

Vrouwencoach Linda Helbling:
“Laat speelsters meedenken en leg een 
speelwijze niet op”
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Ambities
Net zoals de meeste jonge trainers of trainsters heeft ook Linda de 
wens om verder te komen in het trainersvak. Vooral daarom haalde ze 
haar UEFA-A diploma. “Het lijkt me fantastisch om met een groep aan 
de slag te gaan waarin iedereen één doel heeft en waarbinnen een 
echt prestatieklimaat heerst. Ik droom van een BVO of een nationaal 
team. Ik wil graag met de besten op het veld staan, maar moet gedul-
dig zijn en hard blijven werken. Met de vrouwen van DTS heb ik iets 
kunnen doen aan bekendheid van mijn persoon in het vrouwenvoetbal. 
Komend jaar word ik actief bij de KNVB. Hopelijk brengt me dat stap 
voor stap dichterbij mijn gedroomde ambities. Bij DTS leer ik in mijn 
nieuwe functie Hoofd Opleidingen meer over een structuur en organi-
satie neerzetten en ga ik bij de trainers aan de mannenkant meekijken. 
De vrouwenkant moet het wat meer zonder mij doen om de nieuwe 
trainer ook de ruimte te geven daar. Op die manier blijf ik groeien in 
mijn vak. Ik zie dat als belangrijk om te komen waar ik wil.”

Doelen als Hoofd Opleidingen
Niet alleen Helbling heeft ambities maar ook bij de vereniging uit Ede 
hebben ze doelstellingen om verder te komen. “We zijn een ontwikke-
lingsvereniging. Het doel is om de eerste teams met 75% eigen jeugd 
te gaan spelen. Dat willen we doen vanuit een eigen soort spel. Daar-
voor is een betere structuur nodig binnen DTS waarbij de ontwikke-
ling van elke jeugdspeler centraal wordt gesteld. In de jongere jeugd 
moeten we minder bezig zijn met prestatie dan voorheen. We zijn dit 
voorjaar en zomer al begonnen met het neerzetten van een organisa-
tiestructuur. Elke leeftijd heeft nu een aparte coördinator en een lid 
van de technische commissie. Dat is de eerste stap. Om wat weg te 
geraken van de prestatiedrang in de jonge jeugd, zijn we ook bezig 

met het project gelijke kansen. We gaan de onder-8 en onder-9 circuit-
trainingen geven en laten daarbij ook meer gediplomeerde trainers de 
leiding nemen. Op die manier wordt niet alles door welwillende - maar 
op voetbalgebied ongeschoolde - ouders gedaan.”

“Een andere verandering die ik graag wil doorvoeren: niet drie leef-
tijdsjaren in één groep laten trainen en spelen. De meiden werden vaak 
dispensatiespeelsters gemaakt bij de jongens waardoor zij een jaar 
ouder waren dan de leeftijdsgroep waarin ze speelden. Dat lijkt mij 
voor de ontwikkeling van deze speelsters niet wenselijk. Laat hen spe-
len in de leeftijdsgroep waar ze in thuishoren zodat ze meer weerstand 
ondervinden en duidelijker wordt waar ze exact staan. Uiteraard kun-
nen meiden vanaf de O15 ongeveer fysiek gezien meestal niet meer 
mee met de jongens. Dan moeten zij aansluiten bij de vrouwen selectie 
of naar een MO17 of MO20 gaan.”

“Veranderen kan weerstand oproepen. Maar het bestuur is bij mij te-
rechtgekomen omdat ik veel mensen ken en veel mensen kennen mij 
binnen de club. Ik ben in staat om doelen te stellen en keuzes te ma-
ken. Vanuit de vereniging word ik ondersteund en rapporteer ik direct 
aan het bestuur, afdeling technische zaken. Communicatie is de sleu-
tel tot succes en er zijn al vele gesprekken geweest in de voorberei-
ding op het nieuwe seizoen. Voor mezelf bereid ik het allemaal zo goed 
mogelijk voor en blijf ik graag bij de feiten. Mijn persoonlijke mening 
laat ik zoveel als mogelijk achterwege. Op die manier denken we sa-
men stappen te kunnen maken. Vorige week (eind juni) leek daar al het 
eerste signaal van door te komen. We zaten met 21 mensen in overleg 
en op de eerste versie van de plannen werd goed gereageerd: Breed 
opleiden en niet alleen gericht op selecties, tot de O13 geen echte se-
lecties. De neuzen leken al aardig dezelfde kant op de gaan. Hopelijk 
gaan we dat volhouden en verder uitbouwen met elkaar. Daarbij gaat 
het niet alleen om veranderen maar ook behouden wat goed is binnen 
DTS. ‘Met elkaar en voor elkaar’ was er altijd al en de betrokkenheid 
binnen de club is groot. Dat willen we vasthouden.”

Buitenlandse bondscoach
Als we de vrouwelijke coach vragen naar haar mening over de buiten-
landse bondscoach vrouwen, drukt ze zich netjes uit. “We willen de 

DTS Ede draait al geruime tijd mee op de hoogste niveaus van het vrouwenvoetbal in Nederland. Als speel-
ster was Linda Helbling daar al onderdeel van. De afgelopen zeven jaar ook als trainster waarin het kam-
pioenschap in de topklasse behaald werd. Afgelopen seizoen was er de tweede plaats en nu wordt het 
coach-stokje overgedragen aan Andrew Thomas. Helbling had de kans om op Eredivisie-niveau te gaan 
trainen en te coachen, maar koos door omstandigheden anders. Bij de KNVB gaat ze nu de regionale meid-
en onder 14 en 15 begeleiden en assisteren bij de MO15 op nationaal niveau. Bij DTS gaat de functie Hoofd 
Opleidingen door haar ingevuld worden. We spraken uitgebreid met Linda over het vrouwenvoetbal.

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Cornelie van Dijk & Geert Nieuwenhuis



16

LINDA HELBLINGq

vrouwelijke coaches in Nederland graag kansen geven en ontwikkelen. 
Waarom dan toch een man gekozen werd uit het buitenland, verbaasde 
mij wel. Het heeft natuurlijk wel tijd nodig om het te laten werken. Er 
is een taalbarrière en Parsons komt uit een andere cultuur. Dat heeft 
tijd nodig om goed te functioneren met elkaar. De vraag is of de bonds-
coach die tijd krijgt. Voor zover ik begreep, wil hij een systeem met 
hoge pressing spelen. Dat is voorheen nog niet gebeurd en ook dat 
heeft gewenning nodig. Daarnaast is het de vraag welke opdrachten 
en mogelijkheden hij meekrijgt vanuit de KNVB. Wat mag hij wel en 
niet doen? Tot slot moet hij natuurlijk een buitengewoon goede coach 
opvolgen. Misschien is er daarom wel voor een buitenlandse coach 
gekozen?”

“Een coach vanuit het mannenvoetbal ervoor zetten, is niet eenvoudig 
omdat het coachen van een vrouwenteam wel heel wat anders is dan 
een groep mannen.” Helbling legt uit wat volgens haar de verschil-
len zijn. “Vrouwen lijken mij leergieriger te blijven dan mannen, meer 
gedreven ook. Het spel is wat minder fysieke strijd en meer gericht 
op tactische elementen. Vooral in het amateurvoetbal is er vaak meer 
opbouw van achteruit dan bij de heren. Belangrijk is ook dat er vanuit 
een structuur en duidelijkheid gewerkt wordt met dames. Anders dan 
mannen, zijn plotselinge veranderingen erg lastig te “handelen” voor 
een groep vrouwen. Dus een bondscoach plaatsen die gewend is te 
werken in het mannenvoetbal is niet zo maar aan te raden. Wat dat 
betreft was de keuze voor Parsons wellicht verklaarbaar.”

Samenwerken
“Een vrouwencoach doet er ook verstandig aan om bij aanvang in het 
werken met een nieuw team, zeker op de hoogste niveaus, vooral goed 
te inventariseren en te kiezen voor samenwerking met de groep. Dat 
is ook telkens mijn weg als ik ergens start. Bevraag speelsters hoe ze 
graag willen spelen, wat de opvattingen daarover zijn in het team. Laat 
hen vertellen wat er beter kan en waar aan gewerkt moet worden. De 
trainer coach heeft dan zelf de expertise om daar vorm aan te geven. Ik 
ga vooral niet een speelstijl afdwingen of neerzetten. Bij vrouwen van 
de huidige mondige generaties werkt dat meestal niet. Iedereen moet 
ook haar zegje kunnen doen. Die ruimte moet gecreëerd worden. Ik 
heb er niets aan als ik oefeningen laat uitvoeren waar speelsters met 
tegenzin aan werken. Als ik de juiste omstandigheden heb neergezet 
dan zullen ze daar wat over zeggen. Ik zal mij kwetsbaar moeten op-
stellen en aanpassen als dat wijs is om speelsters meer gemotiveerd 
bezig te laten zijn met oefeningen.”

Voetbalvisie implementeren
Ondanks dat plotselinge veranderingen niet zo eenvoudig te  
“handelen” zijn, implementeerde de vrouwelijke coach uit Ede het af-
gelopen seizoen een nieuwe speelwijze. “Dat proces heb ik zo goed 
mogelijk begeleid om het langzaam te laten groeien. Vooraf heb ik 
duidelijk laten zien wat ik wilde en in welke stappen dat we daar naar-
toe zouden gaan: structuur is immers belangrijk voor vrouwen. Mijn 
motivatie waarom ik het zo wilde aanpakken heb ik gegeven. Er was 



17

LINDA HELBLINGq

lang over nagedacht. Voorheen was ik vooral bezig met balbezit en in 
dit systeem had ik, mede door een goede assistent, meer aandacht 
gegeven aan het verdedigende deel van ons spel. Daarbij wilde ik  
iedereen zoveel mogelijk laten spelen in de eigen kracht. Daar kwam 
dit systeem uit: 1-3-1-5-1. Het is een systeem met drie nummers 10 
en twee wingbacks die de hele zijkant bestreken. Voor mijn gevoel 
moest er en systeem komen waarin we centrale verdedigers konden 

lokken en waarbij de middenvelders er overheen moesten gaan. Dat 
paste perfect bij mijn groep vond ik. Ik had natuurlijk het voordeel dat 
ik iedereen al door en door kende van de voorgaande jaren dat ik met 
hen werkte.”

“Alle posities had ik uitgewerkt en helemaal uitgeschreven. Mensen die 
erin kwamen, hadden de beschrijvingen doorgenomen en wisten daar-
door wat er moest gebeuren. De boodschap aan de groep was dat we 
het in de voorbereiding wilde ontwikkelen. We gingen het filmen, ana-
lyseren en bespreken. Zo kon iedereen vragen stellen over de exacte 
bedoeling en hadden we een groeipad. We bekeken wat tegenstanders 
deden tegen drie tienen. Op elk niveau waar we tegen speelden was het 
in detail wel anders. Meestal kwam er een back naar binnen en ontstond 
er aan de zijkant ruimte. Gelukkig zagen mijn speelsters dat over het 
algemeen goed en konden we daar van de openingen gebruik maken.” 

“We konden onze nieuwe organisatie oefenen tegen verschillende for-
maties bij tegenstanders. In plaats van 11 tegen 11 te trainen, verklein 
je dat naar iets dat past bij het aantal spelers waar je mee werkt. Ik zet 
daarbij iedereen zoveel mogelijk op haar eigen plek op, met daarbij 
de normale afstanden. De tegenstander zet je neer in de organisatie 
waar je tegen wilt oefenen. In de cursus hebben we geleerd hoe je dit 
zo goed mogelijk doet, hoe je het voorbereidt en erover nadenkt. Het 
wedstrijdelement moet er altijd in zitten vind ik, waarbij een verliezer 
iets extra’s moet doen. Bij vrouwen is het wat lastiger om op trainin-
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gen krachtige duels in de partijen te krijgen, vandaar dat element van 
winnen en verliezen. Ze zijn allemaal lief voor elkaar, willen elkaar niet 
blesseren. Van mijn kant heb ik daar altijd aandacht voor. In dat opzicht 
moet het ook zo dicht mogelijk bij de wedstrijd komen.”

Staf inrichten
“Om alle bovengenoemde processen goed te laten verlopen, is het 
belangrijk dat ik een staf om me heen heb die past. Bij amateurver-
enigingen is het vaak werken met wat er beschikbaar is aan vrijwil-
ligers. Daarin is het essentieel goed uit te spreken wat je van elkaar 
verwacht. Als dat goed is, dan heb je een basis van waaruit je kunt 
starten. Zelfkennis is daarbij wel belangrijk. Zo weet ik nu dat mensen 
met enige vorm van tegengas goed bij me passen. Doordat ik weet hoe 
ik in elkaar zit, waar ik goed ben, kan ik zoeken naar aanvullingen in 
skills. Het is wel belangrijk dat er ook overeenkomsten zijn tussen mij 
en de stafleden. We moeten dezelfde taal spreken en dezelfde energie 
geven naar elkaar en naar de voetbalsters toe. Het liefst heb je iemand 
die net zo gek is van het spelletje. Iemand die er dezelfde energie in 
wil steken. In de amateurwereld kun je dat uiteraard niet altijd ver-
wachten.”

“Mijn kracht, zo heb ik uitgevonden in de afgelopen jaren, zit bijvoor-
beeld in het rustig overbrengen van het plaatje. Waarin zijn de indivi-
duen goed? Wat is de kracht van de speelster en hoe kunnen we dat 

gezamenlijk nog beter maken? Ik geloof in het werken aan de kracht 
en die optimaliseren, iemand in iets de beste laten worden. Voor mij 
is dat een betere methode dan zoeken naar de zwaktes en deze eruit 
proberen te halen. Sterk ben ik verder in het werken aan het teampro-
ces. Dat stuk gaat vooral over persoonlijke interesse in iedereen tonen. 
Dat gaat vanzelf. Ik heb alle verjaardagen in mijn telefoon staan en zal 
altijd iets doen op die dag richting de jarige. Daarnaast zijn regelmati-
ge individuele gesprekken belangrijk. Weten wat er speelt in het voet-
bal, maar ook wat er daarnaast gebeurt buiten onze sport. Hoe zit een 
speelster in haar vel? Wat doet ze in werk of studie? Volgens mij is het 
belangrijk die gegevens bij te houden. Niet op een gekunstelde ma-
nier, maar het moet gewoon de natuur van een trainer of trainster zijn.  
 
Uiteraard zijn er naast de individuele gesprekken ook teamsessies om 
de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar ook om alles gewoon te 
bespreken in zoveel mogelijk openheid. Als alles goed gaat, dan durft 
iedereen te praten. Is er die ruimte nog niet, dan heb ik met mijn staf 
nog werk te verzetten. Als het wel lukt, dan ontstaat er een fantasti-
sche sfeer waarin je samen aan een mooi doel kunt werken. Dan is er 
steun en begrip voor elkaar ook in moeilijke momenten. Enige jaren 
terug is de grootste fan van ons team, mijn vader, overleden. De sup-
port die we in dat moment bij elkaar vonden door onze hechte band, 
was geweldig.”
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 q OEFENVORMEN 

Positiespel 4vs2 naar 8vs4
Organisatie:
- Afmeting 8vs4 is 24 x 24 meter
- Starten blauw-rood 4vs2
- Aantal x rondspelen tellen, 12 x levert 1 punt op.
- Raken is opnieuw tellen.
- Na onderschepping wordt het 8vs4 in de grote ruimte (tijd bepalen 

2 of 3 minuten)
- 8-tal speelt op bal bezit (12 x rondspelen is punt), 4 tal verdedigd
 na onderschepping van het 4 tal mogen ze scoren op de kleine 

goals. 

Coaching:
- Buitenste been inspelen
- Hoog baltempo spelen
- Positiewisselingen
- Ruimte zoeken
- Verdedigend dwingen naar een kant en dan insluiten

Positiespel 8:6 
Organisatie:
- Afmeting 40 x 28 meter 
- 2 kaatsers aan de zijkant van beide teams, diagonaal tegenover elkaar
- Trainers spelen de bal naar de kleur die er recht op heeft.
- Blauw balbezit, dan is het recht van aanval halen door 12 x rond te 

spelen, dan mag er gescoord worden. 
- Gaat ie van kaatser naar kaatser over de grond diagonaal, dan is dat 

ook een punt waard. 
- Na afpakken van de bal, wordt de andere partij balbezit en moeten zij 

ook 12 x rond spelen om te mogen scoren of voor de diagonale bal.

Coaching:
- Hoog baltempo spelen
- Positiewisselingen
- Coaching
- Vooruit denken
- Verdedigend compact blijven, laat je niet uit de organisatie lokken
- As moet dicht blijven

Eindfase 9vs8
Organisatie:
- Doel is om het storen helft tegenpartij te trainen vanuit de speelwijze
- Vanuit een ondertal situatie wel hoog druk zetten.
- Tegenpartij kan op drie manieren scoren, d.m.v. grote goal of door aan 

beide kanten een 1:1 situatie richting kleine goal.
- Tegenpartij kan geen buitenspel staan in die situatie. Vooral herkennen 

van de buitenspelers welke lijn ze hierin dicht moeten zetten
- Te coachen partij dwingt tegenpartij over de zijkant te spelen en op 

helft tegenpartij onder druk te zetten

Coaching:
- Positioneel goed staan
- Moment van uitstappen herkennen
- Richting bepalen waar we de tegenstander heen willen drukken
- Snelheid waarop dat moet gaan gebeuren
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Tijs Tummers van SV Orion: “Ook als het tegen-
zit is vasthouden aan ingezet beleid belangrijk”
Tijs Tummers begon zijn verhaal met een 
anekdote van 25 jaar terug en vertelde over 
de aanpak van de groei in de jaren daarna. “In 
het seizoen 1998-1999 hadden we de altijd 
lastige wedstrijd ‘Hulhuizen uit’ in de zesde 
klasse. Momenteel (bij de presentatie op 18 
mei) doen we nog mee om promotie naar de 
derde divisie en spelen we in de hoofdklasse. 
Het gaat dus goed met de club als het gaat 
om het niveau waarop we spelen, ook in de 
jeugd en bij de vrouwen. Natuurlijk blijven 
er ook uitdagingen in onze vereniging met 

ondertussen 1600 leden. We proberen het 
familiegevoel te bewaken en iedereen even 
belangrijk te houden. Ons motto is immers 
‘iedereen een ster’.”

“De weg naar het succes werd door twee 
oud-spelers ingezet. Zij gingen zich met het 
technisch beleid bezighouden. Zij maakten de 
eigen jeugd belangrijk samen met een groep 
clubmensen. Maar in Oost-Nijmegen woon-
den ook veel studenten ondertussen. Zij ble-
ven hangen en kregen kinderen die naar SV 

Orion kwamen. Het waren nieuwe Nijmegena-
ren die andere ideeën met zich meebrachten. 
Het pedagogische klimaat werd door hen be-
langrijker gemaakt. Er ontstond een gezonde 
mix van mensen met verschillende inzichten. 
Mede daardoor belandden we in 2006 met 
ons eerste team in de 3e klasse.”

“In 2007 verhuisden we naar de Kwakken-
berg. Dat bleek een cruciale factor om verder 
te kunnen groeien, ondanks de bedenkingen 
vooraf. Het was een gebied met weinig kinde-

SV Orion in Nijmegen maakte de afgelopen vijfentwintig jaar een rustige maar gestage groei door. Zowel 
de grootte van de vereniging, de kwaliteit van de organisatie en het niveau van de trainers zorgden in alle 
leeftijdscategorieën voor een flinke stijging op de competitieladder. Lid van de technische commissie (en 
voorzitter in het verleden) Tijs Tummers vertelde tijdens de bijscholing op 18 mei welke stappen door-
lopen zijn in de afgelopen decennia. Hoofdtrainer Jeroen van Haaren besprak een deel van zijn aanpak bij 
het vlaggenschip mannen 1. 

 Tekst: Tijs Tummers | Beeld: Jeroen van Haaren
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ren bijvoorbeeld, maar al snel bleek dat juist zij over de grenzen keken 
van hun eigen woongebied. Onze mooie nieuwe accommodatie, met 
als één van de eerste in Nijmegen kunstgrasvelden, trok als een mag-
neet. De jaren na de verhuizing ontstond een flinke toename van het 
aantal leden. Dat betekende ook dat we moesten schakelen in onze 
organisatievorm. De organisatiestructuur werd noodzakelijkerwijs for-
meler. Het werd ook lastiger om de ontwikkeling van alle jeugdleden 
(800 destijds) goed bij te houden en we bouwden daarom een spe-
ler-volgsysteem. Daarnaast werden de ongediplomeerde trainers ver-
vangen door beter opgeleide coaches.”

“In 2012 maakten we voor het eerst een uitgebreid beleidsplan. Het 
was belangrijk voor ons dat we daar onze ambities in beschreven zo-
dat we erover konden discussiëren. Het was een manier om richting 
te geven en mensen dezelfde kant op te krijgen. Voor onze vereniging 
was het basisprincipe dat we eigen jeugd in ons eerste team wilden 
zien spelen, tenminste 70% van de spelers. Verder werden onze kern-
waarden ‘ontwikkeling’ en ‘continuïteit’ prioriteit binnen de vereniging. 
In het implementeren van de continuïteit hebben we een goede job 
gedaan. Onze huidige hoofdtrainer begint bijvoorbeeld alweer aan zijn 
zesde seizoen. Toen hij kwam wist hij dat we eigen jeugdleden in het 
eerste team wilden zien. Dat was vanaf het begin duidelijk, het gebeur-
de en de weg naar boven werd vervolgd. Wat daarbij geholpen heeft, is 
onze didactische instelling binnen de vereniging. Daar hechten we veel 
waarde aan. In ons technisch beleidsplan hebben we daarin negen 
principes gedefinieerd waar trainers aandacht aan moeten besteden 
(zie kader). Daarnaast werken we met spelprincipes. Elke trainer en elk 

team werkt in blokken tegelijk met dezelfde thema’s. Vanuit ons hoofd 
jeugdopleidingen worden er discussies opgezet waarbij ook weer ont-
wikkeling centraal staat. Niet alleen richting de spelers, maar ook de 
groei van de trainers wordt centraal gesteld.”

“Dat we met ons beleid op de goede weg waren en zijn, is gebleken 
door de aandacht die we kregen vanuit de KNVB, PSV en NEC bijvoor-
beeld. We zijn door de KNVB gecertificeerd en hebben een partner-
overeenkomst met NEC. In 2018 zijn we ook begonnen met het project 
gelijke kansen. Het sociale aspect en prestatie gaan daarbij hand in 
hand. Het sleutelbegrip is ‘talentherkenning’. Daarmee bedoelen we 
dat elke speler een goede opleiding moet krijgen. Het is gebleken dat 
lastig is vast te stellen door ‘onze kenners’ welke spelers in het eerste 
elftal gaan eindigen. We hebben momenteel vijf basisspelers die vroe-
ger, op zestienjarige leeftijd, niet in de B1 maar in de B2 speelden. Van-
daar dat we waarde hechten aan het opleiden van ál onze jongste spe-
lers tot twaalf jaar. We willen geen onderscheid maken in de trainers 
die de jeugd voor zich krijgt. Iedereen krijgt dezelfde begeleiding.”

1) Neem niet alle beslissingen; 
2) Confronteer spelers met de complexiteit van het voetbalspel; 
3) Toon modellen en houdingen die leren bevorderen; 
4) Luister meer, geef, vraag en sta open voor feedback; 
5) Stimuleer het vastleggen van doelen en reflectie; 
6) Richt de aandacht op het leren en de relevantie; 
7) Plaats spelers in een groeimindset! Fouten maken moet!; 
8) Laten eigen initiatieven samengaan met die van anderen 
9) Zorg voor een bereikbare uitdaging.
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Uitleg oefenvorm
In het verleden zocht de ervaren trainer naar 
een oefening die veel elementen uit het voet-
balspel bevatte en die ook nog eens plezierig 
was om te doen voor spelers. “Ik kwam bij 
deze variant in het positiespel terecht: Eerst 
worden twee gelijke partijen gemaakt in twee 
kleuren hesjes. Op de cirkel worden tenminste 
acht spelers geplaatst met gelijke afstanden 
ertussen en in kleur om en om. In het midden 
is het twee tegen twee. Het spel start bij één 
van de twee partijen in het midden op de mid-
dellijn. Een medespeler naar keuze mag wor-
den ingespeeld. Dat kan de medespeler zijn 
in het midden maar meestal gaat de bal naar 
de zijkant. Het doel van het spel is om de bal 
in de ploeg te houden. Op het moment dat de 
persoon aan de zijkant de bal ontvangt neemt 
hij de plek over van de persoon die de bal naar 
hem speelde. Vervolgens moet de bal eerst 
naar de medespeler in het midden voordat hij 
weer naar een speler mag aan de buitenkant. 
Gaat de bal naar de zijkant verkeerd en komt 
deze bij een tegenstander terecht dan moet 
deze hem inspelen naar zijn medespeler en 
zelf blijven staan aan de zijkant. De ontvangen 
bal mag dan wel direct naar de buitenkant.” 

Voordelen
Van Haaren ziet veel voordelen in deze zeer 
dynamisch ogende vorm. Hij voert hem bijna 
wekelijks uit en ziet vooruitgang die hij wijdt 
aan deze oefening. “Er zit alles in. Het gaat 
over aanvallen en verdedigen, over omscha-
kelen in beide richtingen. In balbezit moeten 
de spelers leren zien waar de ruimte ligt, 
wanneer ze kunne versnellen of vertragen. Ze 
leren vooruit denken. Verdedigend wil ik con-
stant druk op de bal zien en ook hier is het an-
ticiperen. Aan de zijkant moet men zien waar 
de bal naartoe gaat en dichter bij die tegen-
stander gaan staan. Overlappen op cirkel mag 
weliswaar niet, maar als de bal wat afwijkt, 
kan een speler daardoor wel net goed staan. 
De jongens moeten ook zeker bezig zijn met 
de coaching, vooral aan de zijkant. Dat is een 
verplichting. Is er balverlies dan schakelen 
twee teams in het midden direct om.”

“Naast dat het een door de spelers erg ge-
waardeerde oefening is, blijkt het ook een 
goede prikkel te zijn. De belasting is groter 
met minder spelers, omdat iedereen dan va-
ker aan de beurt komt. Voor de jongens die 
wat minder begaafd zijn, is het uiteraard aan-
poten.” Dat er geen richting in dit ronde posi-

tiespel zit, ziet de coach niet als een nadeel. 
“In de wedstrijd moeten de jongens ook her-
kennen dat het soms belangrijk is de bal in de 
ploeg te houden, net als in dit positiespel het 
doel is.  Desnoods spelen de jongens terug 
naar de keeper vanaf de middellijn. Ze moeten 
herkennen hoe we staan en wat daarin wijs-
heid is. Staan we aanvallend en ben je één van 
de achterste die onder druk gezet wordt, dan 
is het zelfs verstandig.”

Nummer 10 van grote waarde
Weinig trainers durven hun speelstijl te bou-
wen rondom de kwaliteiten van één speler. De 
50-jarige van Haaren gaat een heel eind die 
kant op met zijn nummer 10. Vince Alberts 
speelt op die positie bij SV Orion 1 en scoor-
de het afgelopen seizoen in de hoofdklasse 
11 maal en gaf 9 assists. Hij is lid van de Nij-
meegse club vanaf de F-jes. Niet alleen zijn 
trainer ziet het in hem zitten, maar ook zijn 
medespelers begrijpen dat hij belangrijk ge-
maakt wordt. “Dat is een voorwaarde om de 
voetbalstijl aan te passen aan iemand, naast 
een goede werkethiek” zegt Van Haaren. “Hij 
moet respect krijgen op het veld van de groep. 
‘Ook een Vince op 60% moet altijd spelen’ zo 
werd wel eens gezegd in de groep.”

BIJSCHOLING ORION q

Jeroen van Haaren hoofdtrainer SV Orion:  
“dynamisch positiespel en speelwijze rondom je beste speler” 

Momenteel is Jeroen van Haaren hoofdtrainer bij heren één van SV Orion. Hij gaat zijn zesde seizoen in. Ti-
jdens de bijscholing behandelde hij een aantal onderwerpen. Twee daarvan werden eruit gepikt. We gingen 
dieper in op een opvallend positiespel in de middencirkel en de inzet van de zeer getalenteerde nummer 10. 
Een speler die voor het team en de staf belangrijk genoeg is om het spel erop aan te passen: Hoe brengen 
medespelers hem optimaal in zijn kracht?. 

 Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Ruud Bijnen
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“We spelen graag met de punt naar voren en 
hij past op die voorste positie. Onze nummer 8 
is een box-to-box speler en speelt in balbezit 
tussen onze 6 en 10 in. Vince is vooral gevaar-
lijk als we hem met het gezicht naar het doel 
weten te vinden. Daar zijn we in het spel naar 
op zoek. Dat betekent dat we zijn omgeving 
vragen ruimte voor hem te maken. Onze cen-
trumspits vragen we om aanspeelbaar te zijn 
als Vince onder hem is en de bal op hem te 
laten vallen als hij zelf geen optie heeft om di-
rect naar het doel te werken. Op het moment 
dat Vince de bal dan ontvangt, moeten de bui-
tenspelers scherp staan om op een steekbal 
te kunnen reageren. Of zij komen naar binnen 
en een opkomende back krijgt de bal mee van 
Vince. Voor de spits is er ook een mogelijkheid 

om juist ruimte te maken, een tegenstander 
aan zich binden, aan de contrakant van de as 
te blijven om een loopactie in de diepte van 
Vince mogelijk te maken. Die loopacties weet 
hij goed te timen als de bal bij onze backs zijn 
in de opbouw. Zij zijn in staat die bal op de 
lopende Vince te geven, zo zien wij in de vi-
deobeelden. De middenvelders moeten voor 
die pass ruimte maken en tegelijk zelf aan-
speelbaar zijn.”
“Onze buitenspelers krijgen de opdracht om 
samen met de spits voor diepte te zorgen, 
maar ook om met de backs samen te werken 
zodat ook zij aanvallende impulsen geven. Als 
de 7 of 11 de bal krijgt, is er ook de optie om 
Vince direct in te spelen omdat hij ook dat in 
timing goed weet uit te voeren. Met die bal-
len penetreert hij vaak direct de zestien meter 

in. Zo kregen we meerdere keren een penalty, 
want hij heeft de techniek en souplesse om 
dan iemand te passeren.”

Maar wat als Vince er niet is, vroeg men nog in 
de zaal op 18 mei. “Dan zijn we minder, maar 
het is redelijk op te vangen. Zo hebben we ook 
gezien ondertussen in de nacompetitie. Vince 
was geblesseerd en ook zonder hem kwamen 
we erdoor. Alleen in de beslissende wedstrijd 
bleek zijn gemis. Hij kon niet spelen behalve 
in de verlenging. Hij scoorde direct, maar in 
de penaltyserie ging het alsnog mis helaas. 
Net geen promotie naar de derde divisie dus. 
Maar daar wil ik het niet meer over hebben. 
Volgend jaar weer nieuwe kansen met deze 
jonge ploeg met nog veel ruimte voor groei.”

Jeroen van Haaren
Voetbal:
1990-1992  Quick 1888, heren 1
1992-1997  Hatert, heren 1
1997-1999  Treffers, heren 1

BIJSCHOLING ORION q

Positiespel middencirkel
Organisatie:
- 6 spelers van elk team staan om en om verdeeld rond de middencirkel. 2 spelers van 

elk team staan in het midden. 
- Uitnemen bal gebeurd door 1 van de 2 spelers in het midden.
- De eerste bal mag direct naar een speler van hetzelfde team die buiten de cirkel staat 

of naar zijn medespeler binnen de cirkel.
- De speler die de zijkant inspeelt neemt de positie van de ingespeelde speler in. 
- De speler die ingespeeld is komt erin en moet zijn medespeler in het midden van de 

cirkel inspelen voordat de bal weer naar een medespeler buiten de cirkel gespeeld mag 
worden. Dit mag met een directe bal of d.m.v. in de cirkel te dribbelen.

- Speelt iemand de bal buiten de cirkel naar een tegenstander dan mag blauw balbezit 
houden door de bal met een directe pass zijn medespeler in de cirkel in te spelen.

Coaching:
- Ben aanspeelbaar in de cirkel.
- Herken het moment van aanspeelbaarheid en aanspelen
- Let op de snelheid van de inspeelpass
- Ben van de zijkant bezig met je medespelers in het midden coachen
- Bij balverlies direct druk op de bal

Momenteel is Jeroen van Haaren hoofdtrainer bij heren één van SV Orion. Hij gaat zijn zesde seizoen in. Ti-
jdens de bijscholing behandelde hij een aantal onderwerpen. Twee daarvan werden eruit gepikt. We gingen 
dieper in op een opvallend positiespel in de middencirkel en de inzet van de zeer getalenteerde nummer 10. 
Een speler die voor het team en de staf belangrijk genoeg is om het spel erop aan te passen: Hoe brengen 
medespelers hem optimaal in zijn kracht?. 

 Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Ruud Bijnen

Trainer:
1998-1999  Treffers 1, assistent trainer
1999-2000  Quick 1888 B1
2000-2001  Quick 1888, assistent trainer
2000-2001  Treffers A1
2001-2002  SCH 1
2002-2003  FC Den Bosch A1, assistent trainer
2003-2006  DIO’30 Druten 1
2006-2010  RKHVV Huissen 1
2010-2012  AWC Wijchen 1
2012-2014  Leones Beneden-Leeuwen 1
2014-2017  Longa’30 Lichtenvoorde 1
2017-heden  SV Orion Nijmegen 1
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Algemene Ledenvergadering
Op 22 juni jl. heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
de VVON plaatsgevonden in Hotel en Conferentiecentrum Woudscho-
ten. Behalve de collega’s uit onze districten waren ook aanwezig ons 
erelid Wim Hoeben en onze leden van verdienste Jacques Biessels, 
Hans Ursem, Jan Vrind, Wim van Dongen en Cees Jansen. Ook aanwe-
zig was onze Ambassadeur Jan Lauers.
Hieronder een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in de ALV.

Opvolging Jan de Gier (secretaris) per 1 januari 2023
Onlangs heeft onze secretaris Jan de Gier aangegeven per 1 januari 
2023 te willen stoppen als secretaris van de VVON. Dit is wat eerder 
dan was gepland, maar het bestuur respecteert uiteraard de beslissing 
van Jan de Gier.

De ALV heeft besloten dat er eerst intern zal worden gekeken of er 
kandidaten zijn die belangstelling hebben om Jan de Gier te gaan 
opvolgen. De bedoeling is dat er begin september gesprekken zullen 
worden gepland met interne kandidaten. Mocht de interne procedure 
geen resultaat opleveren, dan zal de vacature ook worden opengesteld 
voor externe kandidaten.

Financieel verslag 2021
Het jaar 2021 is afgesloten met een klein negatief resultaat. Dit is ver-
oorzaakt door de ledenkorting die is verstrekt aan de leden die heb-
ben deelgenomen aan de drie grote congressen/bijscholingen aan het 
einde van 2021. De korting is verstrekt in het kader van het 75-jarig 
bestaan van de VVON.

De kascommissie heeft ook de jaarstukken gecontroleerd. Zij hebben 
vastgesteld dat de jaarrekening een volledig en betrouwbaar beeld 

geeft van de situatie, en heeft de ALV geadviseerd de penningmeester 
en het bestuur decharge te verlenen voor de jaarstukken en het ge-
voerde beleid. De vergadering heeft vervolgens de penningmeester en 
het bestuur decharge verleend.

Vaststellen contributie 2023
De ALV is akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om de con-
tributie voor het jaar 2023 ongewijzigd te handhaven op € 75,00.  De 
contributie is met de overgang van de gulden naar de euro in 2002 nog 
nooit verhoogd. De inschrijfkosten voor nieuwe leden, ingevoerd op 1 
januari 2020, blijft eveneens gehandhaafd. Het bestuur heeft wel aan-
gegeven dat zij de hoogte van de inflatie c.q. de prijsstijgingen goed in 
de gaten zullen houden. Mocht de inflatie zich handhaven op dit hoge 
niveau, dan zal een contributieverhoging onvermijdelijk zijn. In dat ge-
val is het wellicht raadzaam jaarlijks een bepaalde inflatiecorrectie toe 
te passen op de hoogte van de contributie. Dit zal echter niet eerder 
gaan plaatsvinden dan in 2024.

Nieuwe Statuten vanwege de WBTR
De deelnemers hebben voorafgaand aan de ALV de nieuwe Statuten 
van de VVON ontvangen. De Statuten moesten worden aangepast 
vanwege de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze 
wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, 
misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen bestu-
ren te voorkomen. Per 1 juli 2021 is de WBTR in werking getreden. In 
de nieuwe Statuten van de VVON zijn alle artikelen aangepast die vol-
gens de WBTR noodzakelijk dan wel verplicht zijn. De ALV is unaniem  
akkoord gegaan met de nieuwe Statuten van de VVON. De nieuwe  
Statuten zijn inmiddels ook terug te vinden op de website van de VVON.

Van de bestuurstafel

ALGEMENE LEDENVERGADERING VVON
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Versterking gezocht in de zes VVON-districten
Als VVON vinden we het van groot belang dat we in onze zes VVON-districten beschikken over 
betrokken, actieve en enthousiaste leden die een steentje willen bijdragen. Het gaat hierbij 
dan om werkzaamheden/activiteiten die in het district plaatsvinden. Je moet hierbij dan o.a. 
denken aan:

- het organiseren c.q. het ondersteunen van VVON-bijscholingen
- het assisteren bij het huldigen van jubilarissen
- het geven van voorlichting aan (beginnende) trainers
- het signaleren en melding maken van onbevoegd trainen

Daarnaast vertegenwoordig je de leden in jouw district in de Ledenvergadering van de VVON. Je 
bent dus ook betrokken bij de beleidsvorming binnen de VVON en de koers die wordt gevaren.
Hoewel de functie in het district een belangrijke is, kost het niet veel tijd. Je moet dan denken 
aan gemiddeld 1 tot 2 uur per week. Wanneer er bijvoorbeeld een bijscholing plaatsvindt, dan 
ben je hierbij aanwezig en zorg je er samen met jouw collega’s in het district voor dat alles goed 
verloopt. Je krijgt uiteraard een goede reiskostenvergoeding en daarnaast worden de noodza-
kelijke kosten die je moet maken door de VVON vergoed. Ook krijg je een mooie attentie aan het 
einde van het jaar.
Dus lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen aan goede werk van de VVON? Neem dan eens contact op met één van onderstaande dis-
trictscoördinatoren. 

Coördinatoren VVON-districten

Noord Jacob Botter 06 - 5585 4948

Oost Wim Benders 06 - 5346 2834

West 1 Johan Kraaikamp 06 - 2387 5881

West 2 Henk Dirven 06 - 5380 5970

Zuid 1 Tom Heijkoop 06 - 1441 0232

Zuid 2 Jos Klingen 06 - 1191 8787

BENT U LID VAN DE VVON, EN HEEFT U DRINGENDE VRAAG OF ACUUT PROBLEEM WAARBIJ U 
WENST TE WORDEN BIJGESTAAN? 

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA DE SERVICE & CONTACT PAGINA OP ONZE WEBSITE. 
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JEUGD PSV - SIEME ZIJM q

Nadat Sieme zijn carrière in 2012 afsloot bij de amateurs van Excelsior 
Maassluis werd hij door het bestuur gevraagd of hij niet binnen de ver-
eniging als hoofd opleidingen en trainer van het tweede elftal aan de 
slag wilde. Een langdurige samenwerking van vijf jaar volgde, en niet 
zonder succes. Excelsior Maassluis werd verkozen tot beste jeugdop-
leiding van Nederland, mede door de hoeveelheid jeugdspelers die 
succesvol doorstroomde naar de seniorenselectie. Nadat afscheid 
genomen werd bij Excelsior Maassluis behaalde Sieme zijn UEFA A, 
werkte twee jaar als jeugdtrainer bij AZ en stond als hoofdtrainer aan 
het roer bij meerdere amateurclubs. Maar de droom ooit weer actief te 
worden in het betaalde voetbal bleef in zijn hoofd spelen. Deze droom 
werd vorig jaar werkelijkheid, toen PSV hem een fulltime contract aan-
bood als assistent-trainer van de onder 17 selectie. Daar kwam hij te-
recht in een compleet andere wereld. Een wereld waar spelers vanaf 

jongs af aan worden klaargestoomd tot profvoetballer, en daar zit veel 
meer achter dan je in eerste instantie zou denken. 

Optimale begeleiding
“Waar je bij amateurclubs blij moet zijn als je naast een hoofdtrainer 
een assistent en een keeperstrainer hebt, is dat bij een jeugdteam van 
PSV totaal anders. Bij de onder 17 afgelopen seizoen waren wel tien 
man elke dag bezig met het team. Ik zal ze even kort vermelden. Hoofd-
trainer, assistenttrainer, spitsentrainer, trainer specifiek voor verdedi-
gers, keeperstrainer, twee fysieke/performance trainers, prestatiema-
nagers, cognitieve trainers, video-analisten en voedingsdeskundigen. 
Als ik dit vergelijk met hoe mijn jeugdopleiding er vroeger uitzag, toen 
ik in de jeugd bij AZ speelde, is dit honderdtachtig graden gedraaid. 
De jeugdafdeling is nu eigenlijk een losstaande organisatie naast het 

De vierenveertigjarige Sieme Zijm speelde veertien jaar betaald voetbal in Nederland voor hij bij de am-
ateurs van Excelsior Maassluis zijn carrière afsloot. In de jaren daarvoor speelde hij bij clubs als AZ, PEC 
Zwolle, Sparta Rotterdam en Excelsior. Ondanks dat het natuurlijk een andere tijd was, kijkt de oefen-
meester nog dagelijks zijn ogen uit nu hij sinds vorig jaar als jeugdtrainer bij PSV op het veld staat. “De 
opleiding van vroeger is niet meer te vergelijken met die van nu. Hoe wij spelers nu opleiden, met zoveel 
maatwerk en gebruik van data en videoanalyses is echt uniek. Het is vanaf jongs af aan zo professioneel, 
dat is echt fantastisch.”

Tekst: Daan Schoonderwoerd | Beeld: Laura van Wel

Sieme Zijm, PSV O17:
Maatwerk leveren bij het opleiden van jeugd 
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De vierenveertigjarige Sieme Zijm speelde veertien jaar betaald voetbal in Nederland voor hij bij de am-
ateurs van Excelsior Maassluis zijn carrière afsloot. In de jaren daarvoor speelde hij bij clubs als AZ, PEC 
Zwolle, Sparta Rotterdam en Excelsior. Ondanks dat het natuurlijk een andere tijd was, kijkt de oefen-
meester nog dagelijks zijn ogen uit nu hij sinds vorig jaar als jeugdtrainer bij PSV op het veld staat. “De 
opleiding van vroeger is niet meer te vergelijken met die van nu. Hoe wij spelers nu opleiden, met zoveel 
maatwerk en gebruik van data en videoanalyses is echt uniek. Het is vanaf jongs af aan zo professioneel, 
dat is echt fantastisch.”

Tekst: Daan Schoonderwoerd | Beeld: Laura van Wel

eerste elftal. Er wordt echt onwijs gedetailleerd en gestructureerd ge-
werkt, en elk staflid heeft zijn of haar aandeel in het optimaal bege-
leiden van een jeugdspeler.” “Onze trainingsweek start eigenlijk al op 
zaterdag, waar onze video-analisten elke wedstrijd filmen en analyse-
ren. De laatste tijd lukt het ons zelfs om al in de rust van een wedstrijd 
beelden uit de eerste helft te laten zien. Dit is echt uniek. Je kan me-
teen terugblikken en wat specifieke situaties terughalen en daardoor 
tactisch coachen richting de tweede helft. Op zondag is iedereen vrij, 
en op maandag start de trainingsweek. Als staf hebben we ‘s ochtends 
dan overleg met de performance trainers en video-analisten. We kun-
nen door gebruik van data exact zien hoeveel elke speler op zaterdag 

gelopen heeft en hoe zwaar dit hem fysiek is gevallen. Dit wordt ge-
presenteerd door de performancetrainers en op basis hiervan wordt 
bepaald hoe zwaar de training vandaag zal zijn, en of er nog spelers 
individueel extra of juist minder intensiviteit nodig hebben. Vanaf half 
twee lopen de spelers binnen en om twee uur wordt gestart met een 
terugblik op de wedstrijd. Daarna wordt getraind tot een uur of vier, en 
voor sommige spelers geldt dat ze daarna nog het krachthonk ingaan. 
Vanaf de onder 17 val je bij PSV onder het profplan, en wordt lang-
zaam al kennis gemaakt met hoe het leven vanaf de onder 18 en hoger 
er dagelijks uit zal zien. Op dinsdag maakt de onder 17 kennis met 
dit leven en traint het twee keer. Iedereen is dan ook vrij van school.  

JEUGD PSV - SIEME ZIJM q
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 q OEFENVORMEN 

Omdat je op dinsdag meer tijd en ruimte hebt wordt er s ’ochtends vaak 
in kleine groepjes getraind. Wat we bij PSV bijvoorbeeld doen, en waar 
we echt wel vrij uniek in zijn, is dat we spelers ook cognitief trainen. 
In het topvoetbal moet je als spelers snel keuzes kunnen maken en in 
een splitsecond kunnen handelen. Dit vraagt veel van je brein, en moet 
dus ook getraind worden. Ook het creatief zoeken naar oplossingen 
valt hieronder. Dit wordt op dinsdag getraind, net als dat er wat meer 
aandacht per linie of individueel kan worden gegeven. In de middag 
vindt dan de teamtraining plaats. Deze is vaak  extra zwaar, aangezien 

spelers op woensdag niet trainen. Op donderdag wordt gewerkt naar 
de wedstrijd. We hebben de afspraak dat elke club uit de competitie 
hun videobeelden van de wedstrijden met elkaar deelt. Dit is fijn wer-
ken, want zo kan je ook bij jeugd al echt tactisch trainen op de speel-
stijl en valkuilen van een tegenstander. Op vrijdag willen we spelers 

niet belasten met te veel nieuwe informatie of ingewikkelde trainin-
gen, dus dan spelen we vaak veel kleine positiespellen, duelvormen 
en korte partijen. Alles op hoge intensiviteit. Naast de trainingen is er 
ook altijd ruimte om individueel met spelers te praten. Dit kan met de 
prestatiecoaches. Zij hebben een psychologische achtergrond en zijn 
op de hoogte van alle privésituaties. Een speler presteert alleen goed 
op het veld als de basis buiten de club ook goed is. PSV ondersteunt 
hun spelers waar mogelijk. Zo krijgen spelers ook cursussen over hoe 
om te gaan met de pers en met social media, en wordt met sponsor 

Jumbo Visma jaarlijks informatie gedeeld over de juiste voeding.” 
 
Clubidentiteit
Bij PSV hanteren ze geen vaste formatie of speelwijze binnen de jeugd. 
Elke trainer kan zijn eigen invulling geven aan de speelstijl en trainings-

JEUGD PSV - SIEME ZIJM q
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vormen, zolang hij of zij zich aan de clubidentiteit en het beleidsplan 
houdt. Voor trainers als Sieme, die zelf ervaring hebben in het betaalde 
voetbal, werkt dit erg fijn. “Bij PSV staan we voor flexibiliteit, aanpas-
singsvermogen en creativiteit. We willen dat elke jeugdspeler zelf kan 
denken in oplossingen, en in meerdere formaties en posities uit de 
voeten kan. Als trainer werk ik dan ook heel veel in kleine groepen, 
waar je spelers echt individueel tips kan geven en kan wijzen op hun 
verbeterpunten. Tijdens duelvormen in overtal/ondertal situaties leg 
ik de nadruk op de positionering van spelers en hun looplijnen. In elke 
situatie in het veld moet een speler weten wat hij moet doen en hoe hij 
moet staan. Doordat we ook elke training filmen, kan ik later ook met 
spelers apart zitten om nogmaals uit te leggen hoe iets beter kan. Een 
speler moet dit zelf gaan herkennen en creatief zijn in het bedenken 
van oplossingen. Ook is pass en trap in mijn ogen essentieel. Sommige 
trainers zijn hier geen fan van, omdat dit vaak niet onder weerstand is, 
maar je kan pas goed positiespel spelen als je passing goed is. Als je 
op dit niveau wil presteren moet elke pass goed zijn, en dus moet je 

daar wel degelijk aandacht aan besteden. Verder houden we ons bij 
PSV aan het een zesweeks programma. Elke zes weken behandelen 
we meerdere spelprincipes en voetbalvaardigheden. Dit kan zijn van 
de opbouw in de eerste fase tot het aanvallen in fase drie. Natuurlijk 
kan je hier als trainer zelf invulling aan geven, maar het idee is dat hier-
door elke speler een zo compleet en divers mogelijke opleiding krijgt 
waarin elk aspect van het voetbal wordt behandeld. Per seizoen komen 
we drie keer samen met de staf, hoofd opleidingen en begeleiders van 
school om de ontwikkeling van een speler door te nemen. Dit wordt 
ook allemaal gemonitord. Als trainer leer ik zelf ook elke dag nog bij. 
Elke dag bezig zijn met voetbal is fantastisch. Volgend seizoen zal ik de 
overstap maken naar de onder 15 selectie, wat natuurlijk alweer heel 
anders werkt dan bij de onder 17. Wat de toekomst zal brengen weet 
ik niet, maar ambitie heb ik zeker. Ik ga keihard mijn best doen om het 
hoogst haalbare te bereiken en wil mezelf altijd blijven ontwikkelen. 
We zien wel waar het schip strandt.”  

JEUGD PSV - SIEME ZIJM q



31

 q OEFENVORMEN 

8vs8 +1 neutrale in 3 vakken, fase 1 uitspelen spits
Organisatie:
- 45x35meter veldgrootte
- Eerste vak 2vs1, middelste vak 4vs4, eindvak 1vs2
- Neutrale speler doet mee met partij in balbezit en mag overal komen
- Start bij opbouw 2vs1, minimaal 3x overspelen voordat het volgende vak ingespeeld mag 

worden
- Iedereen blijft in de vakken totdat de bal van vak 1 naar vak 2 gaat. Dan wordt het spel vrij en 

vervallen de vakken
- Gaat de bal uit of is het een goal, dan een schakelbal door de trainer ingespeeld naar de keep-

er van wit.
- Een tweede schakelbal gaat naar de partij die recht heeft op balbezit als de bal uit gaat of een 

doelpunt is
- Na drie ballen starten bij andere partij

Coaching:
- Hoe breng je als aanvaller steeds je tegenstanders in keuzes?
- Uit welke richting loop je naar de man met de bal?
- Wie kunnen de spits coachen in het drukzetten?

8vs8 +1 neutrale in 3 vakken, fase 2 de diepste mensen vinden
Organisatie:
- 45x35meter veldgrootte
- Eerste vak 2vs1, middelste vak 4vs4, eindvak 1vs2
- Neutrale speler doet mee met partij in balbezit en mag overal komen
- Start bij opbouw 2vs1, minimaal 3x overspelen voordat het volgende vak ingespeeld mag 

worden
- Iedereen blijft in de vakken totdat de bal van vak 1 naar vak 2 gaat. Dan wordt het spel vrij en 

vervallen de vakken
- Gaat de bal uit of is het een goal, dan een schakelbal door de trainer ingespeeld naar de keeper 

van wit. Een tweede schakelbal gaat naar de partij die recht heeft op balbezit
- Na drie ballen start je bij andere partij

Coaching:
- Neutrale speler zorgt voor twijfel van dichtstbijzijnde tegenstander, doordekken of nummer 8 

dekken?
- Principes: Eerst door het blok heenspelen, dan er omheen, dan er overheen
- Maak lagen ten opzichte van elkaar in balbezit en sta niet horizontaal ten opzichte van elkaar
- Hoe werk je als 9 en 10 samen om met het gezicht naar het doel uit te komen?

10vs10 +1 neutrale in 3 vakken, fase 3 uitspelen met 3 man bij druk van de 9 en 10
Organisatie:
- 45x35meter veldgrootte
- Eerste vak 3vs2, middelste vak 4vs4, eindvak 2vs3
- Neutrale speler doet mee met partij in balbezit en mag overal komen
- Start bij opbouw 3vs2, minimaal 3x overspelen voordat het volgende vak ingespeeld mag 

worden
- Iedereen blijft in de vakken totdat de bal van vak 1 naar vak 2 gaat. Dan wordt het spel vrij en 

vervallen de vakken
- Gaat de bal uit of is het een goal, dan een schakelbal door de trainer ingespeeld naar de  

keeper van wit. Een tweede schakelbal gaat naar de partij die recht heeft op balbezit
- Na drie ballen start je bij andere partij

Coaching:
- Passlijn naar de neutrale speler in de as dichtzetten met de 9 en 10 van rood
- Wat doet de neutrale speler als de centrale verdedigers elkaar aanspelen?
- Hoe positioneren de vier middelste bij de partij in balbezit zich t.o.v. elkaar?
- Coaching keeper: wordt er geheel doorgedekt en staat het voorin 1 tegen 1?  

Herkennen en benutten
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JURIDISCH q

Die verwachting is gebaseerd op het feit dat 
de keuze voor een bepaalde trainer voortkomt 
uit een visie van het bestuur op sport in het 
algemeen en de voetbalsport in het bijzon-
der. In de gesprekken voorafgaand aan het 
aanstellen van een bepaalde trainer zal in 
gesprekken moeten blijken of de visie van de 
vereniging als voetbalwerkgever en de visie 
van de trainer-coach overeenstemmen. Indien 

dat het geval is zal, nadat ook over andere 
zaken overeenstemming is bereikt, besloten 
worden tot samenwerking. Kortom, als in het 
voortraject is gebleken dat de trainer-coach 
en (het bestuur van) de vereniging op één lijn 
zitten, kan het niet zo zijn dat bij tegenvallen-
de sportieve resultaten het bestuur van de ge-
zamenlijk gekozen lijn afstand neemt. Ik ga er 
daarbij vanuit dat de bestuurlijke en de voet-

baltechnische lijn elkaars complement zijn in 
de gedeelde visie.

Als de negatieve resultaten blijven voortduren 
zal het bestuur op enig moment besluiten tot 
een vorm van ingrijpen. Afhankelijk van het 
vertrouwen dat men heeft in de trainer-coach 
zal dat ingrijpen eerder of later plaatsvinden. 
In elk geval zal aan de trainer-coach gelegen-

Wanneer de sportieve prestaties achterblijven bij de verwachtingen ontstaat na enige tijd onvrede bij alle 
betrokkenen: de spelers, de staf, het bestuur en de supporters. De trainer is degene zijn die de prestatie-
curve weer de goede kant op moet buigen. Dat dit geen eenvoudige opgave is, is algemeen bekend. Daarbij 
komt dat menig bestuur van de voetbalwerkgever zich ook opstelt als een partij die tevreden gesteld moet 
worden. Die enigszins consumptieve houding stemt niet overeen met hetgeen van een goed bestuurder in 
de hoedanigheid van werkgever, mag worden verwacht. Als sportieve prestaties tegenvallen mag van het 
bestuur worden verwacht dat zij gedurende tenminste enige tijd het beleid en de aanpak van de trainer 
steunt. 

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

Gedeelde visie is soms 
beperkt houdbaar
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Wanneer de sportieve prestaties achterblijven bij de verwachtingen ontstaat na enige tijd onvrede bij alle 
betrokkenen: de spelers, de staf, het bestuur en de supporters. De trainer is degene zijn die de prestatie-
curve weer de goede kant op moet buigen. Dat dit geen eenvoudige opgave is, is algemeen bekend. Daarbij 
komt dat menig bestuur van de voetbalwerkgever zich ook opstelt als een partij die tevreden gesteld moet 
worden. Die enigszins consumptieve houding stemt niet overeen met hetgeen van een goed bestuurder in 
de hoedanigheid van werkgever, mag worden verwacht. Als sportieve prestaties tegenvallen mag van het 
bestuur worden verwacht dat zij gedurende tenminste enige tijd het beleid en de aanpak van de trainer 
steunt. 

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

heid (moeten) worden geboden om naar ei-
gen inzicht het tij te keren. Bij de beslissingen 
daarover zal de trainer-coach moeten kunnen 
rekenen op de steun van het bestuur. 
Op dit punt worden soms de eerste haar-
scheurtjes zichtbaar. Van het bestuur mag 
worden verwacht dat zij naar buiten als col-
lectief optreedt. Niettemin komt het voor dat 
individuele bestuursleden al bij de eerste te-
genvallende sportieve resultaten de collecti-
viteit van hun handelen (als bestuurder) uit 
het oog verliezen. 

Zodra dit voor de buitenwacht bekend wordt 
ontstaat er een onwenselijke situatie. De ver-
houdingen binnen het bestuur kunnen onder 
druk komen als bekend wordt dat de unanimi-
teit binnen het bestuur niet langer bestaat. Er 
kunnen bestuursleden voortijdig opstappen 
als de meningsverschillen te groot worden. 

Ondertussen probeert de trainer-coach bij de 
spelers de neuzen dezelfde kant op te krijgen, 
terwijl hij/zij weet dat op datzelfde moment 
de bestuurlijke stabiliteit wankelt. Bepaald 
geen ideale situatie.

Jaren geleden (pre corona) werd mij duide-
lijk dat de trainer-coach werd geofferd met 
de bedoeling om de bestuurlijke rust te la-
ten terugkeren. Het volgende was het geval. 

Bij de aanvang van het seizoen had vereniging 
X een trainer aangetrokken die uitvoering 
moest geven aan een meer prestatieve bena-
dering. Het eerste elftal moest promoveren, 
zo niet in eerste jaar, dan toch wel in het twee-
de jaar nadat de nieuwe trainer was aange-
steld. Tegen de achtergrond daarvan hadden 
partijen een arbeidsovereenkomst voor twee 
jaar gesloten.
De frequentie en intensiteit van de trainingen 
werd verhoogd en de aanpak was duidelijk 
prestatiegericht. De sfeer in en rondom de 
eerste elftalselectie werd merkbaar anders. 
Tijdens de oefenwedstrijden werd vaak ge-
wisseld. De trainer was in een aantal spel-
varianten op zoek naar de sterkst mogelijke 
opstelling. Spelers die voorheen konden reke-
nen op een basisplaats hadden niet langer die 
zekerheid. Bovendien werd een aantal jonge(-
re) spelers aan de selectie toegevoegd.

Van twee spelers waren de vaders lid van het 
bestuur. Bovendien was een van die vaders 
ook nog de elftalbegeleider. De zonen van 
deze vaders waren niet de meest begenadig-
de spelers. Niettemin hadden deze spelers 
in het verleden vrijwel altijd een basisplaats. 
De nieuwe trainer selecteerde echter louter 
op basis van kwaliteit. Dit betekende dat de 
beide spelers vaker als wisselspeler werden 
ingezet. Het ongenoegen daarover groeide. 
Niet alleen bij de betreffende spelers maar 
ook bij de vaders.

De goede resultaten van het team werden in 
het begin van de competitie afgewisseld met 
slechte. Het ongenoegen over de keuzes die 
de trainer-coach maakte bereikte op enig 
moment ook de bestuurskamer. Uiteindelijk 

werd het een agendapunt, mede omdat de 
eerste tussentijdse evaluatie van en met de 
trainer-coach op korte termijn zou plaatsvin-
den. De wisselvallige resultaten van het eer-
ste team zou het eerste gesprekspunt met de 
trainer-coach zijn. 

Echter, deze vlag moest de lading dekken 
van het ongenoegen van de beide vaders-be-
stuursleden. Tijdens het evaluatiegesprek 
was een van beide vaders ook aanwezig. De 
sfeer tijdens het gesprek was niet altijd even 
plezierig, voornamelijk door de wijze waarop 
deze vader de trainer-coach vragen stelde. Er 
werd zelfs door deze vader voorgesteld dat de 
coach ook oog diende te hebben voor de be-
langen van de andere spelers (lees: zijn zoon) 
die toch ook ‘recht’ hadden op speeltijd.

Het resultaat van de evaluatie was dat de trai-
ner-coach schriftelijk werd verzocht rekening 
te houden met “de belangen van alle spelers 
door iedereen waar mogelijk speeltijd te geven”. 
De trainer-coach was van mening dat hij be-
paalde welke spelers wanneer en hoe lang 
zouden spelen. 

In een kort na de evaluatie gehouden bespre-
king van het bestuur met de trainer-coach 
heeft de laatste aangegeven dat hij niet kon 
garanderen dat elke speler altijd speeltijd zou 
krijgen. Bovendien liet hij weten dat het ver-
zoek niet spoorde met de aan hem verstrekte 
opdracht om een meer prestatiegerichte be-
nadering toe te passen. In de daaropvolgende 
wedstrijden merkte de trainer dat elk van zijn 
wissels met een kritisch oog werd gevolgd. 
De vrijheid van handelen van de trainer-coach 
werd steeds kleiner met als gevolg dat ook de 
sportieve prestaties verder afnamen. 

Uiteindelijk zijn partijen met elkaar in gesprek 
gegaan. De vereniging was tot de conclusie 
gekomen dat de consequenties van een be-
paald sportief beleid onvoldoende waren 
doordacht. De tweejarige verbintenis werd 
met wederzijds goedvinden na een jaar be-
eindigd.

R. Beele
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COLUMN q

Ontwikkeling!
Het vrouwenvoetbal zit wereldwijd zonder enige twijfel 
in de lift. Die constatering mag je gewoon trekken, wat 
de notoire vrouwenvoetbalhaters (en dat zijn er nogal 
wat!!) er ook van mogen vinden. Nederland heeft zich 
van een voetbaldwerg tot mondiale factor in het vrou-
wenvoetbal opgeworpen en wil een blijvende rol op dit 
podium slepen. Het is echter kraakhelder dat ook andere landen niet op hun handen zijn gaan 
zitten en de lijn die in de ontwikkelingen binnen het voetbal zit, sterk hebben doorgetrokken. 

Nee, op het gebied van fysieke kracht zal het voetbal niet met het mannenvoetbal kunnen 
wedijveren, maar op gebied van techniek, fysieke fitheid en tactische principes is er nog een 
wereld te winnen. Het afgelopen EK heeft dat haarfijn uitgewezen. Nederland mag dan wel 
leunen op de aanwezige topspeelsters zoals een Miedema, Martens, v.d. Donk, Groenen en 
ook Roord, maar dat betekent niet dat dit een garantie vormt dat het dan ook goed blijft gaan. 
Talent is een belangrijke factor in sport, maar meer nog is de wil om dit talent te ontwikkelen 
cruciaal. Het opzoeken van grenzen en de bereidheid om daar soms overheen te gaan is ook 
een talent. 

Marginaliseren
Het interview wat Jill Roord (alweer een tijd geleden) gaf was tekenend. Hoewel ze het “sar-
castisch” had bedoeld gaf ze eigenlijk onomwonden aan dat de bondscoach wel van alles 
kan willen maar op het veld ze (de spelers) zelf wel bepalen wat ze gaan doen. Dat is dodelijk 
voor het voetbal, immers als binnen het veld niet iedereen hetzelfde wil en uitvoert in het 
snel druk zetten, omschakelen in een hoog tempo, maar uit eigener beweging kiest voor een 
afwachtende route en voorzichtige opbouw, ontkent ze de ontwikkelingen die andere landen 
wel hebben ingezet. In een enkele zin marginaliseert ze de rol van haar eigen coach. Het 
lijkt erop dat ze niet bereid is om de fysieke arbeid die hoort bij een dergelijke speelwijze te 
verrichten en dat is verontrustend. 

Topvoetbal is vermaak voor de massa en daar wordt de kracht ook aan ontleed. Diezelfde 
massa zit niet te wachten op een trage opbouw, maar wil spektakel. Daar komt het publiek 
op af.   Als het vaderlandse vrouwenvoetbal ook de tribunes wil volspelen zal die lijn moeten 
worden gevolgd. 

Faciliteiten
Naast de ontwikkeling van het voetbaltalent zijn de faciliteiten voor het bedrijven van top-
sport van groot belang. Nu hobbelen de vrouwen nog ver achter de faciliteiten van het man-
nenvoetbal aan. Neem bijvoorbeeld een FC Twente. Die club is de absolute koploper van het 
vrouwenvoetbal in Nederland en heeft de titels de afgelopen jaren aan elkaar geregen. Echter 
het onderkomen van deze vrouwen is een absoluut minimum vergeleken met de Twentse 
mannen, hoewel die ook al niet in de meest professionele behuizing zitten. De vrouwen ech-
ter zitten in een bijna versleten barak en moeten uitwijken naar het gebouw van de naast-
gelegen amateurclub.  Het is slechts een voorbeeld, maar geeft aan dat topvoetbal eisen en 
wetten genereert. 

Nederland is een voetballand en zal altijd topspelers genereren, ook bij het vrouwenvoetbal. 
Alleen moet het besef indalen dat de ontwikkelingen na het behalen van een titel gewoon 
doorgaan en dat niet aanhaken achteruitgang betekent. Topvoetbal is een combinatie van 
factoren, niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten.   
 
Hans Bijvank
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