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In de vorige uitgave van ons magazine schreef ik al dat we druk bezig 
waren met het organiseren van diverse bijscholingen. Ons streven is om 
in het laatste kwartaal van 2022 in ieder geval in elk district een bijscho-
ling aan te kunnen bieden. En dat lijkt te gaan lukken. Wanneer u dit leest 
heeft er op 20 oktober jl. zelfs al een bijscholing plaatsgevonden bij zater-
dag 3e divisionist ACV Assen. Behalve een bijscholing in elk van onze zes 
districten zijn we ook drukdoende met drie grotere congressen. Deze 
zullen plaatsvinden in Zwolle (16 november a.s. en al helemaal uitver-
kocht), 7 december a.s. in Hoofddorp en 14 december in Eindhoven. Op 
onze website kunt u zien waar u terecht kunt om bij te scholen en ook 
verderop in dit magazine leest u meer over de verschillende programma’s. 
 
In de vorige uitgave van dit magazine stond een oproep aan onze leden 
om ons team, onze zes districten, te komen versterken. Hoewel het wel 
een paar positieve reacties heeft opgeleverd, is dit nog onvoldoende. 
Het kost je slechts weinig tijd (gemiddeld één tot twee uurtjes per week), 
maar hiermee help je de VVON in belangrijke mate bij diverse werk-
zaamheden en activiteiten. Meld je gewoon aan, bel eens met één van 
onze coördinatoren en ontdek hoe leuk het kan zijn om samen iets te 
kunnen betekenen voor onze leden. Elders in deze uitgave lees je hier 
meer over en tref je ook de contactgegevens aan van onze coördinato-
ren. Ik reken op u!!! 
  
Eind augustus werd Andries Jonker aangesteld als nieuwe bondscoach 
van de Oranjeleeuwinnen. En hij moest, samen met zijn team, direct flink 
aan de bak om deelname aan het WK-vrouwen in Australië en Nieuw-
Zeeland veilig te stellen. In de absolute slotfase van de wedstrijd tegen 
IJsland viel het enige doelpunt van de wedstrijd en daarmee was plaat-
sing voor het WK (20 juli 2023 - 20 augustus 2023) een feit. En hiermee 
feliciteren wij Andries, zijn staf en de speelsters natuurlijk van harte. 
 
Ook felicitaties richting Louis van Gaal. Hij pakte een ‘prijs’ met zijn team 
door zich met Oranje te plaatsen voor de Final Four van de Nations 
League door België met 1 - 0 te verslaan. Het eindtoernooi zal volgend 
jaar in Nederland plaatsvinden van 14 t/m 18 juni. Er zal gespeeld 
worden in Enschede en Rotterdam. De andere drie landen die meedoen 
zijn Kroatië, Italië en Spanje. Zelf was ik aanwezig bij de wedstrijd tegen 
België. En daar werd ik, en waarschijnlijk al het publiek, onaangenaam 
verrast met de wijze waarop stil werd gestaan bij het overlijden van Piet 
Schrijvers. Een kwartier voor aanvang enkele bijna overstaanbare zinnen 

van de stadionspeaker, vijftien seconden een foto van Piet Schrijvers op 
het grote stadionscherm, en vervolgens weer keiharde muziek uit de 
speakers. Een bekend dagblad sprak van een ‘niveauloos gebaar’, en 
daar sluit ik mij helemaal bij aan. 
 
Tenslotte nog dit. Het aantal crises waar we mee te maken hebben is 
niet meer op één hand te tellen. Wonen, stikstof, asiel, klimaat en ener-
gie: de crises stapelen zich op. Alles wordt duurder. In september werd 
een inflatie berekend van 17,1 procent. Dit betekent dat de prijzen van 
consumentenproducten 17,1 procent hoger zijn dan een jaar geleden. 
Onze voetbalverenigingen hebben vooral last van de energiekosten. 
Zowel NOC*NSF als de KNVB maken zich daarom hard voor compensa-
tie van de stijgende energielasten via een korting op de energiereke-
ning. Hopelijk gaat dit lukken. Als VVON proberen wij (al jaren) de kosten 
van onze dienstverlening voor leden zo laag mogelijk te houden, zonder 
de kwaliteit uit het oog te verliezen. Dit doen wij o.a. door bijscholingen 
aan te bieden tegen kostprijs. Als VVON verdienen we dus niet aan leden 
die bij ons bijscholen. Vergelijk de prijzen met andere aanbieders zou ik 
willen zeggen. Daarnaast hebben wij sinds de invoering van de Euro 
(1999) de contributie nog nooit verhoogd. Wanneer we de inflatiecijfers 
van het CBS zouden volgen, dan zou de contributie nu minimaal Euro 
116,00 moeten zijn. Maar gelukkig is dit nog steeds maar slechts Euro 
75,00. En daar mogen we best wel een beetje trots op zijn. 
 
Veel leesplezier. 
 
Arnold Westen 
6 oktober 2022 
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De aanstelling van Ronald Frijters, een ambiti-
euze trainer bij O19, in combinatie met Harrie 
Gommans bij UNA1 zorgt ervoor dat er een 
goede mix is tussen jong en oud. Dus niet 
alleen bij de spelersgroep van belang, maar 
ook bij de trainers. Ook dat is een pijler waar 
het topsportklimaat in Zeelst op rust. 
          
Anekdote uit 1929 
De gezonde eigenzinnigheid van UNA werd al 
snel duidelijk bij de oprichting van deze club in 
1929. De initiatiefnemers hadden als naam ‘ONA’ 

bedacht waarbij de afzonderlijke letters voor 
Ontspanning Na Arbeid stonden. Om de club-
naam in te zegenen werd goedkeuring gevraagd 
aan de parochie van het kerkdorp Zeelst. Die 
pleitte voor een andere naam: UNA, het Latijnse 
woord voor Samen. De oprichters gingen met wat 
tegenzin akkoord, maar veranderden al snel die 
letters in Uitspanning Na Arbeid.  
 
Die eigen koers heeft UNA altijd gehouden: een 
6-tal jaren geleden pleitte de jeugdbestuurs-
voorzitter Dick Bijkerk al voor een Regionale 

Jeugdopleiding (RJO): De stap van de jeugd 
naar het eerste elftal was te groot en alleen 
‘recruteren en opleiden’ in het dorp Zeelst was 
niet toereikend.  
 
Het idee van een regionale jeugdopleiding was 
geboren: UNA kon nu een stabiele club worden 
op landelijk niveau. En jeugdspelers konden zich 
ontwikkelen tot speler van UNA1 of doorstromen 
naar een BVO. Maar ook voor trainers/coaches 
was het een aantrekkelijke werkplek om door te 
stromen naar een hoger niveau.  

JEUGDOPLEIDING V.V. UNA 

Het is geen toeval dat UNA uit Veldhoven al sinds jaar en dag zich vrij makkelijk handhaaft in de hoogste 
regionen van het amateurvoetbal. Tijd om eens een kijkje in de keuken te nemen om vast te stellen wat het 
geheim is en wellicht of er een geheim is. In een prettige Brabantse sfeer is er met de technische commis-
sie gesproken over de identiteit van UNA, hun voetbalvisie, hun beeld van de jeugd, de ondersteunende 
structuur en de begeleiding van de spelers en coaches.  

Tekst: Bert Delleman | Beeld: Bert Delleman & Dick Bijkerk

De Regionale Jeugdopleiding van UNA

De aantrekkelijke leer- en werkplek 



Naar het heden 
UNA speelt met haar eerste elftal momenteel 
op landelijk derde divisieniveau en één van de 
doelstellingen is om minimaal twee spelers per 
seizoen door te laten stromen naar UNA1. En 
het werkt: het huidige team van O23 bestaat al 
voor 9 spelers uit de eigen opleiding.  
 
En de club profiteert er ook van op een wat 
onverwachte manier: spelers die ooit in het 
eerste speelden, keren na een profcarrière weer 
terug op het oude nest, zoals Brian Boogers 
(Willem II) en Petar Stoskovic (FC Dordrecht).  
 
De huidige kernwaarden van het jeugdbeleid 
hebben daar zeer zeker aan bijgedragen: 
● Passie en plezier 
● Persoonlijke ontwikkeling 
● Kwaliteit en presteren. 
 
Carlo Vorstenbosch, het hoofd opleidingen, 
benadrukt dat een wedstrijd winnen ook het 
doel is en erg prettig is om te ervaren. Maar dat 
niet primair het uitgangspunt is. Passie en 
plezier vormen de basis, en een goede 
persoonlijke ontwikkeling vloeit hieruit voort. 
Winnen is dan vaak een logisch vervolg.   
 
Wat is een RJO? 
Om deze licentie te verkrijgen wordt gekeken 
naar beoordelingscriteria in de meest brede 
zin. Denk aan het voetbaltechnisch beleids-

plan, het opleidingsniveau van trainers, interne 
scouting, de accommodatie, medische zorg, 
samenwerking met andere verenigingen en 
een BVO, en de maatschappelijke positie van 
de vereniging. Een RJO is een opleiding die op 
het niveau zit van andere BVO’s, zoals FC Eind-
hoven, Roda JC, Emmen en Go Ahead Eagles. 
 
Hoe geeft UNA daar vorm aan? 
Kijkend naar de rol van het jeugdbestuur en de 
technische commissie daarbij om de RJO te 
blijven ontwikkelen en de certificering te 
behouden, zien we dezelfde basisprincipes die 
ook voor de jeugdvoetballers gelden.  
 
In de kern zijn zij ook (wat oudere) jeugdspe-
lers die alles als team doen, nooit opgeven en 
fouten maken. Vanuit die voetbalbasisprincipes 

spelen zij hun eigen wedstrijd met  unieke 
dynamiek en antwoord op de ontwikkelingen.  
 
Zo vertelt Paul Sprengers (assistent hoofd oplei-
dingen) dat UNA gelijke tred houdt met BVO’s. 
De visie over techniektraining en loopcoördina-
tie verschilt nogal over de jaren heen.  Er zijn 
voortdurend hieraan ondersteunende nieuwe 
methodes waar de trainers zich in moeten 
bekwamen. Nieuw binnen UNA is een ‘huisfysi-
otherapeut’ die een behandelplan opstelt bij 
groeispurten van jeugdspelers. Er wordt nu ook 
veel meer gemeten en gewogen. Bij de verzor-
ging zit zowel een preventieve aanpak: er wordt 
anders getraind als  er veel liesblessures zijn. 
Alsook een aanpak als het ongemak zich al 
manifesteert: binnen 24 uur kunnen de spelers 
terecht op het fysiotherapeutisch centrum.  

JEUGDOPLEIDING V.V. UNA 
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Ook op het innovatieve vlak is er veel nieuws-
gierigheid: de SmartGoals-voetbalmethodiek 
wordt al veelvuldig gebruikt alsmede het video-
analysesysteem dat bij UNA beschikbaar is. 
 
Ook participeert de jeugdopleiding van UNA in 
een samenwerkingsverband van 19 verenigin-
gen waarin ook PSV, FC Eindhoven en Gemert 
actief zijn. Deze denktank heeft tot doel om 
ontwikkelingen te delen, bijvoorbeeld op het 

terrein van talentherkenning. Maar ook om 
scoutingsverzoeken vanuit PSV of FC Eindho-
ven al dan niet te honoreren. Een veel voorko-
mende vraag hierbij is of dit het juiste moment 
is, of de speler er aan toe is. Doelstelling van 
UNA is om een jeugdspeler zo lang mogelijk 
binnen de club te houden, tot aan UNA1. 
 
Een andere insteek is om talentvolle jonge 
meiden een goede opleiding te geven. Zo had 
Danielle van der Donk enige tijd een plek in een 
jeugdteam bij de jongens. En na overleg met 
de KNVB werd ook talent Dana Foederer een 
mooie ‘oefen- en leerplek’ geboden totdat ze 
naar een CTO en later naar PSV kon doorstro-
men. Nu speelt ze bij Fortuna Sittard. 
 
De jeugdtrainers worden ook gefaciliteerd om 
de UEFA-C-, dan wel de UEFA-B-opleiding te 
volgen. In geldelijke zin en ook in het verschaf-
fen van tijd voor oefen- en leersituaties worden 
ze ondersteund. Er wordt wel een tegenpres-
tatie gevraagd, in de zin dat ze zich voor een 
aantal jaren committeren aan de club. 
 
Ook is er ruimte voor stages vanuit het SUMMA-
college, waar studenten Sport- en Bewegings-
coördinator hun UEFA-C-diploma willen behalen. 
En als een student het UNA-DNA bezit, kan het 
zomaar zijn dat ze hem of haar vragen om toe te 
treden tot het jeugdtrainersgilde. Op deze manier 
wordt het UNA-netwerk steeds rijker en veel-
kleuriger. En dus gaat ook scouting van zowel 
trainers als spelers met een open vizier en niet 
stiekem achter een boom met een notitieblokje.     

Art van Peppen 
Voormalig profvoetballer Ard van Peppen, 
consultant bij NMC Bright en vanuit die rol ook 
aanspreekpunt tijdens het hercertificeringstra-
ject roemt de jeugdopleiding van UNA. “UNA is 
een vereniging die aantoonbaar zichzelf en 
haar jeugd continu ontwikkelt. In de jeugdop-
leiding zijn vaardige, ambitieuze personen aan 
het werk die dagelijks er alles aan doen om de 
jeugdspelers optimaal te ontwikkelen en 
plezier te laten beleven aan hun favoriete spel: 
voetbal”, aldus Van Peppen. 
 
Prestaties, plezier en POP-gesprekken  
Om prestaties te realiseren en plezier verkrij-
gen en te behouden in het voetbal zijn stimu-
lerende POP-gesprekken en een heldere 
selectieprocedure noodzakelijk. Van de trai-
ners/coaches binnen UNA wordt verwacht dat 
zij jeugdspelers motiveren om het maximale uit 
zichzelf te halen,  daarbij hun grenzen opzoe-
ken en deze ook verleggen. 
 
Zowel spelers, ouders als trainers/coaches 
binnen UNA creëren een ideale leeromgeving 
voor elkaar waardoor ieder talent zichzelf kan 
ontwikkelen. De speler zelf is uiteraard verant-
woordelijk voor zijn eigen vorming en groeispurt.    
 
Bij de prestatieve jeugdopleiding van een UNA-
speler is de beoordeling over de persoonlijke 
ontwikkeling gerangschikt naar 4 niveaus: 
● Diamant: exceptioneel talent, toekomstige 

UNA 1-speler;  
● Goud: talentvol, zichtbare doorgroeimoge-
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Ronald Frijters

Trainer: 

2008-2017 SV SSS diverse 
jeugdelftallen en 
hoofdtrainer JO17-1 

2017-2022 SV VOAB diverse 
jeugdelftallen en 
hoofdtrainer JO19-1  

2022-heden v.v. UNA hoofdtrainer 
JO19-1 (1e divisie)  

Trainer/coach O19 



lijkheden, dragende speler;  
● Zilver: gemiddelde speler, heeft nog door-

groeimogelijkheden richting goud;  
● Brons: onvoldoende kwaliteiten, geen door-

groeimogelijkheden. 
 
Bron: UNA-jeugdbeleidsplan 2022-2026 
 
Paul Sprengers benoemt dat de uiteindelijke 
voordracht van een speler voor UNA1 altijd een 
spannend moment is. Zorgvuldig zijn de laat-
ste jaren in de POP-gesprekken alle sterke 
punten bij de jongeling besproken en nog meer 
tot bloei gebracht.  
 
En zijn de ontwikkelpunten ook onderzocht en 
naar een meer dan aanvaardbaar niveau geste-
gen. De gespreksverslagen met alle jeugdtrai-
ners, die de revue zijn gepasseerd, zijn nog 
eens doorgenomen, en toch blijft de vraag: 
‘Hebben we toch niet iets over het hoofd 
gezien? Als kaderlid van de RJO wil je goed 
voorbereide spelers ‘afleveren’. En is het altijd 
een spijtig verhaal als ‘jouw speler’ het toch 
niet redt in het eerste elftal.    

Ronald Frijters, hoofdtrainer JO19, een 
echte nieuwkomer van 31 jaar 
Ronald traint sinds een drietal maanden de 
O19 bij UNA. In juni begon hij met de vloot-
schouw, een zomerstop volgde en in 
juli/augustus begon hij met de voorbereiding 
op het seizoen.  Hij is leraar lichamelijke oefe-
ning op een basisschool, en vanuit die profes-
sie heeft hij geleerd om te observeren en 
vragen te stellen, maar zeker niet direct zijn 
mening verkondigen. Hij geniet van de onder-
linge groepsdynamica. In de selectie zitten 
jongens die wat extraverter zijn en die de soms 
wat minder geïnteresseerden op een directe 
manier aanspreken in de training of in de 
wedstrijd. Dat kan op het technische vlak zijn, 
maar ook op de inzet of wanneer er emoties in 
het spel komen die wat moeten worden geka-
naliseerd. Uiteraard houdt hij het overzicht en 
bewaakt de kwaliteit van de omgangsvormen, 
maar hij zal altijd in eerste instantie een vraag 
stellen (hij blijft een onderwijzer), en pas 
daarna als het opportuun is zijn mening geven. 
Op zich is het niet verkeerd, zegt hij, als een 
speler instromend uit een BVO-opleiding met 

de borst vooruit loopt, omdat hij scholing heeft 
gehad op een wat hoger niveau. Maar als dat 
leidt tot ‘verkeerd aanpassingsgedrag’ zal hij 
zeker in gesprek gaan en dat ook in het POP-
gesprek aan de orde brengen.  Het mooie aan 
die zij-instromers vanuit een BVO, vindt hij, dat 
ze geleerd hebben om met druk om te gaan. 
De wedstrijd tegen Kloetinge begon een aantal 
uren later dan gepland, maar dat is dan voor 
hen meer een feit dan een probleem.  
 
Mede daardoor is de aanpassing naar een 
ietwat lager niveau goed te doen, bij die 
spelers is er bijvoorbeeld meer overzicht bij 
spelsituaties om de juiste keuzes te maken. 
Daar trekt hij dan weer profijt uit.  
 
Natuurlijk is Ronald vanuit zijn rol ook leidend, 
ondanks zijn voorliefde voor de vraagstelling. 
Hij bespreekt alle thema’s plenair binnen de 
groep, omdat een ieder mag horen wat hij 
heeft gezien en wat hij ervan vindt. Zo ontstaat 
nog meer het groepsgevoel en de cohesie 
daarbij. In een enkel geval zal een speler apart 
nemen, als er sprake is van gevoelig gedrag.  
 

JEUGDOPLEIDING V.V. UNA 
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Dick Bijkerk

Functies: 

1999-2010 Teamleider 

1999-heden Scheidsrechter UNA 

1999-2016 Keeperstrainer UNA1 

2010-heden Scheidrechterscoördinator 
en lid jeugdcommissie. 

2016-heden Voorzitter Jeugdbestuur 
UNA 

Voorzitter bestuur Jeugdopleidingen

Dick Bijkerk, Harry Gommans and Paul Sprengers
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Op de vraag waar zijn grenzen liggen als trainer, 
neemt Dick Bijkerk het over en benoemt hij een 
aantal nogo-gedragingen (zoals te laat komen, 
drugsgebruik en fysiek geweld) die zij op papier 
hebben gezet en waaraan alle spelers en ouders 
hun commitment hebben gegeven.  
 
Zijn ambities voor dit seizoen zijn natuurlijk 
‘presteren en het linkerrijtje’, alhoewel het 
winnen voor hem ook weer niet het allerbe-
langrijkste is. De persoonlijke ontwikkeling, het 
teambelang, de gezonde doorstroom naar O23 
zijn minstens zo belangrijk. 
 
Harrie Gommans (ex-prof bij o.a. MVV), 
trainer UNA 1 over de instroom van jeugd-
spelers vanuit O23 naar zijn team 
Harrie is van mening dat O23 zo hoog mogelijk 
moet eindigen in de competitie en op die 
manier voorbereid wordt op het 1e elftal. Hij 
omarmt daarom ook de visie dat per jaar 2 
jeugdspelers vanuit O23 doorstromen naar het 
1e elftal. Maar hij ziet dat als een streven, en 
dat het niet altijd een haalbare kaart is.  
 
Hij gaat uit van het principe dat de beste 11 
spelers op het veld staan. Het winnen en/of de 
maximale prestatie staan voorop. De aanstor-
mende jongeling moet echt die meerwaarde 
hebben in relatie tot de ervaren speler op die 
positie.   
 
Verder is hij van mening dat de selectie moet 
bestaan uit een goede mix van jong en oud. Hij 
geniet van jonge spelers, vooral van de onbe-
vangenheid bij hen. Ze mogen, binnen de gren-
zen, nog fouten maken. En als hij een jonge 
speler de wei instuurt, kijkt hij altijd naar de 
positie op het veld. Hij zal eerder een jonge 
spits laten debuteren dan een centrale verde-
diger. Die keuzes maakt hij in het licht van ‘daar 
waar het kan en daar wat het moet’.  
 
Op de vraag waar de jeugdopleiding zich nog in 
zou kunnen ontwikkelen, antwoordt hij dat 
mental coaching een plek moet krijgen. Zelf 
werkt hij bij zijn eigen team met een mental 
coach en hij ziet dat die inzet daarvan nu al zijn 
vruchten afwerpt. Op die manier stimuleert hij 
de kaderleden van de jeugdafdeling om daar 
eens over na te denken.  

 
En in het kader van lerende organisatie nodigt 
hij de trainers van O19 en O23 uit om eens bij 
hem in de keuken te kijken. Hij hecht belang 
aan de reflectie over het ‘waarom en hoe’ bij 
zijn oefenstof. En is hij nieuwsgierig naar de 
mening van de jongelingen. Zo mogelijk vindt 
er ook doorstroom naar het 1e elftal plaats 
vanuit deze trainers. En het kan maar zo zijn 
dat Ronald en/of Jeroen (van de Kerkhof, trai-
ner 023) over een aantal jaar het vlaggenschip 
trainen. Of wellicht eerder worden weggeplukt 
door een BVO.  
 
Carlo Vorstenbosch: hard op de inhoud, 
slim in de aanpak en zacht op de relatie.  
Tijd voor een nadere kennismaking met het hoofd 
Opleidingen: Carlo Vorstenbosch: hij kent de club 
van binnen en van buiten. Jarenlang bekleedde 
hij de o.a. de rol speler en van assistent-trainer 
bij UNA1. Sinds het begin september is hij actief 
in zijn nieuwe rol.  

 
In de jeugd bij het tweede elftal van PSV 
trainde hij en speelde hij, als spits onder Huub 
Stevens en Ernie Brands. Twee ervaren en illus-
tere internationals die hem discipline (via Huub 
en Ernie) en ook wat gemoedelijkheid (meer 
via Ernie dan via Huub) bijbrachten.  
 
Zijn unieke talent was dat hij uit de duels bleef, 
supersnel in de ruimte voor de 16 werd gelan-
ceerd en koelbloedig in de afronding was. 
Helaas kreeg hij daar weinig speelminuten: 
spelers van het 1e (waaronder Erik Meijer) 
moesten ritme opdoen of kwamen terug van 
een blessure, gevolg was dat hij teveel op de 
bank zat.  
 
Maar toch verkreeg hij in die periode veel 
kennis op het terrein van presteren. En begreep 
hij toen al van Huub en Ernie wat echt nodig is 
voor de top. Zonder discipline kun je nooit 
aanhaken bij een profclub.    

JEUGDOPLEIDING V.V. UNA 



Een ander inzicht is een goede mix van eigen-
schappen en kwaliteiten in een trainersstaf. Bij 
de vorming ervan, kijkt hij nu altijd naar de 
achtergronden van de hoofdtrainer, de assis-
tent en de eventuele derde trainer. Zo vond hij 
voor UNA O11 in zijn netwerk een trainer uit het 
zaalvoetbal. Ideaal natuurlijk om de techniek te 
trainen, te onderhouden en functioneel te 
maken. Maar zo heeft elke trainer zijn unieke 
toegevoegde waarde, of het nu op het techni-
sche of tactische vlak is.  
 
En bij ‘het O19-team van Ronald’ vindt Carlo 
het belangrijk dat de assistenten zelfstandig of 
in overleg met de hoofdtrainer een aantal oefe-
ningen voorbereiden en verzorgen. Ronald kan 
dan observeren hoe bijvoorbeeld de spelers 
reageren op de assistent en hoe de oefeningen 
worden uitgevoerd. Maar ook hoe de spelers 
naar de assistent luisteren. De hoofdtrainer 
kan dan op een andere wijze kijken naar de 
ploeg, met name het gedrag van zijn spelers. 
Ronald kan dan (zie eerder in het artikel) zijn 
vraag stellen. Zo blijft hij ook in zijn kracht 
staan, want daar ligt zijn voorkeursstijl. 
 
Visie op jeugdspelers 
Op de vraag of hij minder gedisciplineerde 
jeugdspelers kan hanteren, antwoord hij posi-
tief. Hij schiet dan echt niet in zijn allergie. Het 
blijft toch jeugd met alle puberale uitingen die 
daarbij horen. Hij is er van overtuigd dat de 
jonge spelers het zo goed mogelijk willen doen. 
En kijkt hij altijd naar de langere termijn, met 
name naar hun individuele ontwikkeling, het 
voetballen vanuit de taak en de fundering van 
het teambelang. 
 
Werken met de jeugd is voor hem een grote 
ontdekkingstocht. Nieuwsgierig naar de verschil-
lende leeftijdscategoriën. Het temperament 
komt soms boven bij de jongelingen, ze pakken 
rood of geel en dan is het belangrijk dat er een 
goede verstandhouding is tussen de speler en 
de trainer. Met open vizier communiceren en in 
gesprek gaan met de overtreder. De 5-1-over-
winning is dan prettig, maar het teamverband 
kan eronder lijden. Daarom is Carlo ook een 
voorstander van ‘het dak repareren als het mooi 
weer is’: als het (ogenschijnlijk) goed gaat, dan 
met elkaar in conclaaf hoe de goede lijn kan 

worden verzekerd. Als het minder gaat met de 
prestaties, is er over het algemeen minder oog 
voor elkaars meningen en is groepscohesie 
vaak verder weg.  
 
Van jeugdspelers die actief zijn in de jeugdop-
leiding van UNA wordt verwacht dat ze tijdens 
of aan het einde van de jeugdopleiding aan de 
volgende persoonlijkheidskenmerken voldoen: 
● Passie, strijd en lef; 
● Veeleisend; 
● Creatief leervermogen; 
● Teamspeler; 
● Zelfverantwoordelijkheid; 
● Initiatiefrijk; 
● Voldoen aan normen en waarden. 
 
Bron: UNA Jeugdbeleidsplan 2022-2026  
 
Visie op trainers/coaches en begeleiders 
In zijn nieuwe functie nodigt Carlo zichzelf uit 
bij alle trainers van de jeugdteams. Hij luistert 
dan naar hun trainingsvoorbereiding, of de 
wedstrijdbespreking. Tijdens de wedstrijd is hij 
nieuwsgierig naar de aanwijzingen en hoe de 
spelers daarop reageren. Lossen de spelers 
zelf de vraagstukken op, en als de wedstrijd 
daarom vraagt: ziet hij dan leiders opstaan? En 
in de voorbereiding op ‘het bezoek’ neemt hij 
zo goed als mogelijk kennis van de POP’s van 
de spelers. Deze visitatie is echt bedoeld om 
van elkaar te leren, en die inzichten weer prak-
tisch in te vullen. 
 
Zo wil hij eenmaal in de maand een soort inter-
visie organiseren met de jeugdcoaches van de 
selectieteams om de laatste voetbalontwikke-
lingen te bespreken. Daarnaast zijn er ook 
enkele cursisten die bij de KNVB een UEFA-B-
of C-opleiding volgen. De daar opgedane 
inzichten wordt dan gedeeld. Maar ook staat 
op de agenda hoe tegenstanders van UNA hen 
proberen te slim af te zijn. Carlo laat dan ‘deze 
casus’ door een aantal coaches van een oplos-
singsrichting voorzien.  
 
In die meeting vertelt hij ook over zijn eigen 
bezoek aan de Academie bij PSV. Daar zetten 
ze vrijelijk goed presterende spelers over van 
O13 naar O14, om bijvoorbeeld meer weer-
stand te ervaren. Maar laten ze daar ook 

‘makkelijk’ een speler een tijdje in een wat 
lager team spelen, om bijvoorbeeld meer 
leiderschap te tonen.   
 
Ook wisselen ze bewust van trainers voor een 
groep. Elke trainer heeft zijn eigen unieke 
kwaliteiten en werkt daardoor verfrissend, 
maar de spelstijl en de filosofie blijft natuurlijk 
hetzelfde.  Carlo stelt zich dan de vraag hoe ze 
die aanpak kunnen implementeren in de UNA-
opleiding.    
 
Bron: UNA Jeugdbeleidsplan 2022-2026  
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Carlo Vorstenbosch

Voetbal: 

1991-1995 PSV Eindhoven (A-jeugd 
en 2e elftal) 

1995-1997 Helmond Sport 
(contractspeler 1e elftal) 

1997-2006 RKSV Schijndel ( 2e t/m 
Hoofdklasse)  

2006-2011 UNA (Hoofdklasse) 

 

Trainer: 

2012-2017 UNA Assistent-trainer 1e 
elftal uitkomend in de 2e 
en 3e divisie 

2018-2021 VV ODC hoofdtrainer 
selectie uitkomend in de 
3e klas zondag 

2021-2022 VV Nijnsel hoofdtrainer 
selectie uitkomend in de 
3e klas zondag 

2022-heden v.v. UNA Hoofd Opleiding

Hoofd Opleidingen 
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Van trainers/coaches die actief zijn in de 
jeugdopleiding van UNA wordt verwacht dat ze 
tijdens de jeugdopleiding aan de volgende 
persoonlijkheidskenmerken voldoen: 
● Passie, strijd en lef; 
● Veeleisend; 
● Positiviteit en enthousiasme; 
● Zelfverantwoordelijkheid; 
● Flexibiliteit; 
● Omgang met complexe situaties; 
● Voldoen aan normen en waarden.  
 
De leeftijdsfasen in de jeugdopleiding 
De jeugdopleiding van UNA wordt opgedeeld in 
drie verschillende leeftijdsfasen: 
• Onderbouw: O8 t/m O11; 
• Middenbouw: O12 t/m O15; 
• Bovenbouw: O16 t/m O23. 
 
Spelprincipes onderbouw  
Bij de onderbouw wordt een begin gemaakt 
met de herkenbaarheid van spelprincipes. De 
focus moet vooral liggen op de technische en 
mentale voetbalhandelingen, zoals aannemen, 
dribbelen, blokkeren, duelleren en domineren 
in de 1v1. 

Leeftijdskenmerken onderbouw  
• Zijn speels en snel afgeleid; 
• Leven in een fantasiewereld; 
• Hebben een constant verlangen naar bewe-

ging; 
• Zullen langzamerhand een gevoel voor en 

met de bal ontwikkelen (balbeheersing). 
 
Spelprincipes middenbouw  
Bij de middenbouw wordt volledig gewekt met 
spelprincipes. De focus ligt op de tactische, 
technische en mentale voetbalhandelingen, 
zoals overtalsituaties creëren, loopacties 
gericht op het vrijlopen, aannemen, dribbelen, 
blokkeren, duelleren en domineren in de 1v1. 
 
Leeftijdskenmerken onderbouw  
• Eigen mening ontwikkelt zich; 
• Meer verantwoordelijkheid/rekening 

houden met anderen en met zichzelf; 
• Geldingsdrang neemt toe; 
• Taken per positie worden duidelijk en 

concreet benoemd. 
 
Spelprincipes bovenbouw  
Bij de bovenbouw wordt volledig gewekt met 
spelprincipes. De focus ligt op de tactische, 
technische en mentale voetbalhandelingen, 
zoals overtalsituaties creëren, loopacties 
gericht op het vrijlopen, aannemen, dribbelen, 
blokkeren, duelleren en domineren in de 1v1. 

Leeftijdskenmerken bovenbouw  
• Keuze tussen prestatie of recreatief wordt 

gemaakt; 
• Raakt meer gespecialiseerd in een bepaal-

de taak; 
• Is beter bestand tegen weerstanden en 

moeilijkheidsfactoren in het spel; 
• De lichamelijke groeiontwikkeling laat meer 

spierontwikkeling en normalisering van de 
verhoudingen zien. 

 
Het UNA-clubgevoel  
Carlo hecht veel belang aan het thuis voelen bij 
de vereniging. Hij wil dat de trainers echte inte-
resse hebben voor de speler, voor zijn school 
of opleiding. Hij betrekt de ouders erbij voor 
een goed gesprek. Zo kunnen zij ook een ‘voet-
balrol’ spelen bij de vorming van hun zoon.  
 
Hij hoopt dat, als hieraan aandacht wordt 
besteed, de speler ook nog iets meer doet voor 
de club en haar vele nevenactiviteiten. Hij maakt 
ook bewust contact met de bescheiden spelers 
door hen naar hun mening te vragen geven of 
meer te betrekken bij het groepsproces.   
 
Het meten en wegen en het beoordelen van het 
potentieel op langere termijn krijgt ook steeds 
meer gewicht. Wat zien zij voor kansen voor een 
speler op een bepaalde positie? Welke groei 
valt er te voorspellen, welke arbeid kan worden 

JEUGDOPLEIDING V.V. UNA 

Paul Sprengers

Carrière binnen UNA: 

Trainer/coach bij diverse jeugdteams van 
JO7 t/m JO19 

Bestuursfunctie bij de jeugd. 

· Coördinator van de (toen nog) F-jeugd 

· Jeugdsecretaris  

· Vooral organisatorisch en begeleiden 
van HO en selectietrainers 

Assistent Hoofd Opleidingen 



geleverd? Welke doorlooptijd heeft een jeugd-
speler, kan hij wat sneller een groeitraject door-
lopen? De technische wetenschap hierbij helpt 
enorm om die keuzes te vergemakkelijken.  
 
Maar UNA blijft natuurlijk ook UNA: aandacht 
voor de persoon blijft cruciaal: de vraag of de 
speler echt wil doorgroeien wordt gesteld. Maar 
ook: hoe belangrijk vindt hij de studie en wat 
zeggen de POP-gesprekken over de jaren heen. 
 
Carlo blijft natuurlijk hard op de inhoud, want 
UNA blijft een club waar topsport wordt bedre-
ven. En hij wil ook elk jaar twee spelers afleveren 
bij het eerste elftal. Maar niet ten koste van alles: 
hij blijft zacht op de relatie. De verstandhouding 
met de spelers en coaches zijn voor hem van 
eminent belang. Het is misschien wel de basis 
voor succes: een goede samenwerking.  
 
Trainers/coaches ziet hij als professionals die 
hij veel vrijheid geeft. Maar natuurlijk volgt hij 
hun plannen die soms een 6-tal weken beslaan 
en soms wat langer van duur zijn. Consisten-
tie, logica en een zekere voorspelbaarheid zijn 
voor hem dan belangrijk. De plannen hebben 
uiteraard tot doel om de sterke punten van het 
team uit te bouwen en de ontwikkelpunten 
naar een hoger niveau te brengen.  
 

De Technische Commissie:  
Om de coaches optimaal te ondersteunen en 
ter adviseren is er een commissie, inclusief 
takenpakket opgericht:  
 
De Technische Commissie Jeugd bestaat uit de 
volgende personen: 
● Hoofd Opleiding; 
● Technisch Coördinator Onderbouw & 

Interne Scouting; 
● Contactpersoon BVO’s & KNVB; 
● Fysiek Coördinator; 
● Operationeel Coördinator. 
 
De Technische Commissie Jeugd is verant-
woordelijk voor: 
● Het ontwikkelen en bewaken van de rode 

draad binnen de jeugdopleiding; 
● Doorstroming van jeugdspelers naar senio-

ren; 
● De indirecte ontwikkeling en daardoor 

behoud van jeugdspelers; 
● Het ontwikkelen, behouden, werven en 

selecteren van trainers/coaches; 
● Interne en externe scouting. 
 
Bron: UNA Jeugdbeleidsplan 2022-2026  
 
 
 

Gloren en oogsten  
Op deze wijze kan Carlo zijn visie steeds meer 
laten gloren en de oogst binnenhalen:  
● Hard op de inhoud, bijvoorbeeld als het gaat 

om de doorstroom van spelers en de vereiste 
discipline hierbij.  

● Slim in de aanpak, bijvoorbeeld door coaches 
echt vrijheid te geven in hun eigen voorbe-
reiding en wedstrijdtactiek.   

● En zacht op de relatie, door regelmatig 
coaches op te zoeken en feedback te vragen.   

    
Slotwoord van het Bestuur 
De RJO levert voor de vereniging, volgens Dick 
Bijkerk, veel kansen op, maar ook een aantal 
‘bedreigingen’. UNA is vooral een ‘aantrekke-
lijke werkgever’ die jong talent (spelers en trai-
ners) aantrekt en laat bloeien. Maar ook 
interessant is voor de grotere jongens die 
talenten wegplukken. Maar zolang er een 
gezonde balans tussen in-, door- en uitstroom, 
kan UNA blijven ‘leveren’. Zo beweegt het 
plezier en de prestatie altijd op een hoog 
niveau. Het kader is hierbij de grote denktank 
die de voetbalontwikkelingen goed monitort en 
in ieder geval tot 2026 weer een visie heeft 
neergelegd. Zo blijft UNA een club met ambi-
ties waarin coaches en spelers zich kunnen 
blijven ontwikkelen.

JEUGDOPLEIDING V.V. UNA 
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The fysio with capacaty instrument for speed



Partijspel 8+K tegen 8, back op back drukzetten

Organisatie: 
- Heel veld, met drie vakken rondom de middellijn, groot middenvak en smalle 

flanken 
- Elf spelers in een 4:3:3-formatie met hoge backs, zeven spelers in 4:2:2 
- Geel speelt een opbouw zonder weerstand door via de 6 van centrale verde-

diger naar centrale verdediger te spelen. De tweede centrale verdediger 
kiest voor een pass naar de back of de buitenspeler. 

- Het doel is het spel verplaatsen richting de andere kant, via het middenvak 
waarin 4 (6, 8, 9 en 10) tegen 2 gespeeld wordt. 

- Als de andere kant is bereikt, wordt er 5 tegen 4 gespeeld. De vier blauwe 
verdedigers komen nu in actie en geel probeert te scoren op het grote doel 

- Volgende aanval vanaf de andere kant 
 
Coaching: 
- Veel beweging bij de middenvelders 
- Veel diepgang als de andere kant is bereikt 

11vs8, opbouw van achteruit
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OEFENVORMEN 

Organisatie: 
- Trek de zestienmeterlijn door aan een van de twee kanten (in dit voorbeeld 

is gekozen voor de rechterkant 
- Zet drie kleine doeltjes ter hoogte van de kopcirkel andere helft 
- Meerdere keren starten bij de keeper van rood. 
 
Coaching: 
- Het witte team moet het ’back-op-backdrukzetten’ op de helft van de tegen-

stander verbeteren. 
- Nummer 11: Hoe positioneer jij je zo, dat de keeper de 3 durft aan te spelen? 

Hoe loop je de 3 van de tegenstander aan, zodat hij wordt gedwongen de bal 
naar de 2 te spelen? Hoe maak jij jezelf aanspeelbaar bij balverovering op 
het middenveld? 

- Nummer 9: Hoe positioneer jij je, zodat de keeper de bal niet naar de 4 durft 
te spelen? Hoe maak jij jezelf aanspeelbaar bij balverovering op het midden-
veld? 

- Nummer 6, 8, 10: Hoe zorg je ervoor dat de 3 de bal niet naar het middenveld 
kan spelen? Hoe zorg je ervoor dat de 2 de bal niet naar het middenveld kan 
spelen? Zoek bij balverovering zo snel mogelijk de diepte om tot scoren te 
komen. 

- Nummer 5: Hoe positioneer jij je, zodat de 3 de 2 van de tegenstander durft 
aan te spelen? Wanneer start je met lopen richting de 2 van de tegenstan-
der? Hoe loop je de 2 van de tegenstander aan? Hoe zorg je ervoor dat je 
niet wordt uitgekapt? 

- Nummer 4: Wanneer stap jij door op de 7 van de tegenstander? Hoe zorg jij 
ervoor dat, mocht er een diepe bal komen, je direct terug kan sprinten? 



Organisatie: 
- We spelen in 2 teams van minimaal 6 per team zijn 
- Eerst spelen we 3 tegen 2. De rode ploeg probeert zo snel mogelijk te scoren 
- Wanneer de bal uit het spel is spelen 2 trainers de witte spelers aan bij de 

kleine doeltjes. Deze speler moet zo snel mogelijk dribbelen om te scoren in 
het andere kleine doeltje 

- Voor het omschakelen moeten de 2 rode spelers die niet begonnen met de 
bal, omschakelen om de 1 tegen 1 aan te gaan. 

 
Coaching: 
- Alle handelingen vooruit zowel aan de bal als zonder bal 
- Diep kijken, diep lopen en diep spelen in balbezit 
- Spelers scherp houden in de omschakeling 

Chaos schakelspel 3vs2 naar 1vs1

Organisatie: 
- Het gele tweetal start met een 2vs2 tegen het blauwe tweetal 
- Na een doelpoging (scoren of bal uit het veld), dient de speler die geschoten 

heeft tussen de poortjes aan de zijkant van het veld te sprinten 
- Ondertussen is een nieuw tweetal van de blauwe ploeg begonnen met 

aanvallen tegen een gele speler 
- Als de andere gele speler door het poortje is gegaan, kan hij weer het veld 

in en ontstaat er weer een 2vs2 
 
Coaching: 
- De speler die door het poortje moet sprinten, moet binnen vijf seconden 

weer in het veld zijn 
- De verdedigers moeten met elkaar communiceren om zo van elkaar te 

weten wanneer er weer druk gezet kan worden, dus wanneer het weer een 
2 v 2 situatie is 

Omschakelen 2vs2

Organisatie: 
- Speelveld met 2 vakken in de hoeken van veld 
- 3 grote goals, waarvan 2 goals op de korte zijde van de 2 vakken 
- 1 team van 6 spelers en 1 team van 4 spelers, 3 keepers 
- De vorm start met een pass van de trainer naar rood 3 en 4. Na de pass start 

wit 3 direct met verdedigen. Rood speelt samen te scoren in het grote doel 
met keeper 

- Als de aanval afgelopen is, speelt de trainer een nieuwe bal naar de keeper. 
Wit 1 en 2 komen het veld in en spelen samen met blauw 1 tegen geel 1 en 
geel 2. Blauw probeert te scoren op het doel aan de overkant 

- Als de aanval afgelopen is (en het veld leeg is), kan vanaf de linker kant 
gestart worden 

 
Coaching: 
- Omschakelen naar verdedigen door rood zo snel mogelijk 
- Alles zo snel mogelijk voorwaarts richten in balbezit. Als het te lang duurt, 

een schotklok invoeren 

6vs4 plus 3 keepers
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ADO Den Haag neemt sinds de start van de Eredivisie VR hier aan deel. De jeugdopleiding heeft veel vrou-
wen begeleid in hun weg naar Nederlandse topclubs of zelfs een internationale carrière. Iemand die daar 
al jaar en dag met gepaste trots een bijdrage aan levert, is Marten Glotzbach. De docent economie traint 
al 15 jaar meiden (en jongens) op zijn school. Op het terrein waar de vrouwelijke ADO-jeugd getraind wordt 
in Scheveningen vroegen we hem naar zijn visie op het opleiden van meiden richting de top van Neder-
land. 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Ruud Bijnen & Carlo Bol
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Meiden voetballen in jongensteam 
Na ruime ervaring in het trainen van mannen 
seniorenteams, koos Glotzbach tevens voor het 
meidenvoetbal bij ADO toen daarmee gestart 
werd. Omdat hij al geruime tijd meiden opleidde 
op het college waar hij ook economiedocent is, 
was hij daar al mee bekend. Ideeën zijn er bij de 
Haagse coach genoeg over wat de juiste aanpak 
is. Waar vaak gezegd wordt dat meiden vooral zo 

lang mogelijk in jongensteams moeten blijven 
spelen en trainen, heeft de meidentrainer daar 
een ander beeld bij. “Totdat meiden en jongens 
een jaar of 12 zijn, zou ik in elke teamsport ieder-
een gemixt een opleiding laten volgen. Op een 
bepaald moment loopt de ontwikkeling van 
jongens en meiden fysiek, maar ook sociaal/ 
emotioneel uit elkaar. Daarna ontstaat er bij de 
meeste verenigingen voor de meiden die écht 

goed zijn, eigenlijk een vacuüm. Zij staan vaak 
voor een dilemma: in een team van meiden 
spelen dat eigenlijk van een te laag niveau is of 
als eenling gaan spelen in een jongensteam. Op 
zich is het laatste beter voor de ontwikkeling van 
de betreffende meid. Het geeft een hogere 
weerstand in de duels en het tempo is vaak een 
stuk hoger. Maar het vergt wel wat opoffering: 
alleen zijn in de kleedkamer, er is minder sociale 

ADO DEN HAAG MO17 

ADO Den Haag MO17-coach Marten Glotzbach: 

“Nog veel winst te behalen 
in talentontwikkeling”



verbondenheid met de groep waardoor minder 
plezier en het niet krijgen van de best passende 
plek in het team. Eerst worden de jongens gepo-
sitioneerd en, een enkele uitzondering daarge-
laten, voor die ene meid is er zelden een 
bepalende rol binnen het team weggelegd. 
Bovendien is het ambitieniveau van de jongens 
waartussen de beste meiden komen, vaak lager 
aangezien de beste jongens natuurlijk onder-
tussen ook al bij een BVO spelen.” 
 
“Meiden verdienen net zo goed een plek die 
optimaal is voor de ontwikkeling en hen tegelij-
kertijd veel meer plezier biedt. Oftewel een 
veilige en lerende omgeving: Een plek tussen 
gelijkgestemden met hetzelfde ambitieniveau. 
Ideaal gezien wil je vanaf een bepaalde leeftijd 
de goede meiden dan met elkaar in een team 
laten spelen in een jongenscompetitie. Het 
sociale aspect met elkaar, maar tegelijk ook het 
tactische ontwikkelen binnen een talentvol 
vrouwenteam op het veld en dat onder 
passende weerstand van jongens. Het biedt, na 
het gemengde voetballen, in mijn beleving de 
beste voorbereiding richting de top. Eenmaal 
op middelbare schoolleeftijd, tot een jaar of 
13/14, lukt het de meeste meiden nog wel om 
in een gemengd team (lees: 1 of 2 meiden 
tussen de jongens) uit te komen. Dan zijn er 
eigenlijk ook nog geen opties om het anders te 
doen. Maar passeren ze die leeftijd, dan wordt 
het erg lastig om nog sociale en fysieke aanslui-
ting te houden in een jongensteam.” 
 
Meiden opleidings-certificaat 
Marten Glotzbach betreurt het dat er voor zijn 
meidenselectie (ADO MO17) nog geen maat-
werk is qua competitie-indeling. “Als je meisje 
bent en je wilt gaan voetballen, dan kun je in de 
regio al snel kiezen uit tientallen clubs. Geen 
club houdt een meid tegen om zich in te schrij-
ven en te gaan voetballen, ook al is er nauwe-
lijks wat voor ingericht. Ze gaan daarom 
meestal gemengd spelen of met meiden waar-
van het niveau ver uit elkaar ligt. Een vader of 
moeder traint hen en zo wordt het geregeld. Dat 
betekent dat de verspreiding van de voetbal-
lende jonge meidentalenten te groot is over te 
veel clubs. Wat mij betreft: Laat de KNVB clubs 
aanwijzen of certificeren waar prestatief 
meidenvoetbal goed georganiseerd wordt. Stel 

voorwaarden zoals bijvoorbeeld het hebben van 
een MO17 (in JO15 competitie?), een MO20-
selectie (landelijke meidencompetitie). Zorg 
ervoor dat deze selecties drie maal per week 
trainen. Stel gediplomeerde trainers aan voor 
de meiden. En de betreffende clubs moeten 
ook echt alle faciliteiten beschikbaar stellen 
voor die meiden-selecties. Als clubs op deze 
wijze een ‘meiden opleidingscertificaat’ verdie-
nen, dan kunnen speelsters uit de omgeving 
ook gerichter kiezen voor wat bij hun ambitie-
niveau past. Zo komen er meer getalenteerde 
meiden terecht bij minder clubs. Wellicht is een 
subsidie vanuit de bond naar deze clubs nodig 
om hen te stimuleren in de ontwikkeling van de 
(prestatieve) meidenopleiding. Jammer dat de 
KNVB ondertussen stug vasthoudt aan de 
dispensatieregeling waarbij een meid één jaar 
ouder mag zijn dan de jongens waarmee/-
tegen ze speelt. Jongens van 16 jaar of ouder 
zijn voor meiden en vrouwen fysiek niet meer 
bij te benen. Maatwerk zou in dit geval juist 
betekenen dat wij met ADO MO17 in een 
(hogere) JO15 competitie mee zou mogen 
spelen. Terwijl ons ADO O16 team in een iets 
lagere JO15 competitie speelt. Desnoods als 
extra team en/ of buiten mededinging. Dan zou 
het niveau van het vrouwenvoetbal nog verder 
omhoog gaan. Nee, op 15 of 16-jarige dus nog 
niet in de Beloftencompetitie voor vrouwen van 
de BVO’s want die competitie is, na het 
gemengde voetbal eigenlijk nog veel te licht. Op 
die leeftijd kunnen de verschillende niveaus van 

de jongens uitstekend weerstand bieden aan 
een meidenteam dat vooral fysiek en tactisch 
beter/sneller zal leren voordat ze naar de vrou-
welijke Beloftencompetitie doorgaan. Die zou 
vervolgens weer één of twee jaartjes ouder 
kunnen (zie ook eerdere ontwikkeling bij 
mannen richting de O23 teams) zodat die dich-
ter tegen de eerste teams aan komen. Want let 
op, de Beloftenteams zijn feitelijk ook de 2e 
teams bij de BVO’s! Zo wordt er over het gehele 
traject meer groei mogelijk gemaakt voor het 
vrouwelijke individu.” 
 
De beste opleidingsroute 
“We hebben ‘Futures’ in de vorm van een 
MO15. Zij voetballen (meestal nog gemengd) 
bij hun eigen club en komen eens per week bij 
ons trainen zodat we een beeld krijgen van deze 
meiden en wij ze kunnen helpen in hun ontwik-
keling. De KNVB stelt ook dat getalenteerde 
meiden O15 nog in jongensteams moeten 
spelen. We beginnen daarom bij ADO met een 
MO16 in competitieverband. Dat wordt geluk-
kig ook ondersteund door de KNVB en dat team 
speelt goed mee in de eerste klasse of Hoofd-
klasse JO15. Daarna zie ik de meiden liever nog 
één of twee jaar (O17/ O18?) door voetballen in 
een jongenscompetitie, steeds op een hoger 
niveau, maar wel in JO15-compettities! Dat 
geeft nu eenmaal de gepaste weerstand op alle 
belangrijke facetten in het voetbal. De meiden 
hebben dan ook meer de tijd om te wennen om 
in een meidenteam te spelen. De speelsters 
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worden sterker door twee jaar met elkaar tegen 
jongens te spelen, dat is mijn overtuiging. Het 
zou de competitie van de Beloften zoals ik 
eerder zei ook weer ten goede komen. Daar 
zouden dan weer sterkere speelsters instro-
men. Nu zie je in die Beloften-competitie nog te 
veel meiden die als ‘meisjes’ spelen, terwijl er al 
snel een volwassener niveau gevraagd wordt 
richting het eerste team. Speelsters van het 
eerste team trainen soms mee met de Beloften 
wanneer ze terugkomen van een blessure 
bijvoorbeeld. De beloftenteams (die dus onder 
20 zijn), worden als een soort van tweede team 
gebruikt voor de Eredivisieteams. We zien 
echter dat het voor de speelsters uit de eerste 
selectie veel te makkelijk is tussen de beloften. 
Het gat met het eerste is helaas te groot. Wat 
mij betreft wordt de leeftijd voor de beloften 
daarom dan ook langzaam verhoogd. Soms 
moeten wij meiden laten gaan die het volgens 
ons misschien wel zouden redden als ze een 
jaartje langer bij ons kunnen blijven. Maar door 
de grens van twintig jaar, kunnen we ze die 
ruimte niet geven en verkassen ze naar 
amateurclubs.” 

Scouting 
Om de gaten die ontstaan in de selecties weer op 
te vullen wordt er zowel intern als extern gezocht 
naar speelsters. Daarbij wordt vooral scherp gelet 
op de juiste mindset, die bovendien past bij de 
kernwaarden van ADO. “We verwachten van 
meiden die hier actief zijn dat ze er alles willen 
doen en voor laten om de beste te worden. Dat ze 
met plezier willen leren. Maar ook dat ze anderen 
in het team helpen om de beste te worden! Dat 
laatste maakt iedereen beter. Als we dat allemaal 
doen, dan krijgt ieder individu van vijftien collega’s 
aandacht. We hebben een drietal scouts rondlo-
pen die ons wijzen op meiden van buitenaf die hier 
eventueel kunnen passen. Soms komen er vanuit 
de scouts voor jongens, ook tips binnen als zij een 
meisje zien dat in een jongensteam speelt. 
Meestal krijgen ze een kans om in een kleine serie 
trainingen die ze hier meedraaien, te laten zien of 
ze de aansluiting kunnen vinden. Gaat dat goed, 
dan gaan we met de betreffende speelster in 
gesprek, samen met de ouders. Daarin proberen 
we goed te achterhalen in hoeverre ze passen in 
onze genoemde normen en waarden. We kunnen 
in onze gesprekken ook duidelijk aangeven wat 

we doen en wat onze verwachtingen zijn. De 
meiden en ouders hebben de gelegenheid om 
vragen te stellen. Daarnaast houden we ook 
scherp de ontwikkeling in de gaten binnen onze 
eigen groepen en laten we speelsters na de 
winterstop meetrainen met een groep in een 
hogere leeftijdscategorie.” 
 
Wat we bij ADO bieden 
“We steken veel tijd en energie in de meiden en 
daarom is de selectie aan de voorkant ook zo 
belangrijk. Heb je een groep die er helemaal voor 
wil gaan, dan is dat voor iedereen prettig. In de 
opleiding willen we alle aspecten belichten van 
het vak waar ze naartoe werken. Elk team heeft 
daarom twee kundige trainers en een verzorg-
ster. Trainingen worden drie keer per week 
verzorgd en er zijn naast de competitie regelma-
tig oefenwedstrijden. Wedstrijden worden 
gefilmd en de beelden besproken. We werken 
daarnaast samen met een fysiopraktijk speciaal 
voor de ADO-vrouwen en is iemand beschikbaar 
voor mentale begeleiding. Jaarlijks proberen we 
ook een ‘buitenland-ervaring’ te organiseren en 
zo hebben we bijvoorbeeld voetbaltrips van een 
paar dagen naar Arsenal en Barcelona gemaakt 
de afgelopen seizoenen. Daarvoor gaan we altijd 
op zoek naar support van sponsoren en steken 
de meiden ook zelf de handen uit de mouwen 
met allerlei acties. Voor andere belangrijke zaken 
waar je als topspeelster mee te maken hebt of 
krijgt, proberen we specialisten uit te nodigen 
die daar wat over kunnen vertellen aan de 
meiden. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan 
voeding en rust.” 
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Marten Glotzbach
1984-1996 HBS Jeugdtrainer en -coördinator 

1997-2002 Quick Jeugdtrainer en -coördinator/ 
Hoofdtrainer 

2003-2006 GDA Hoofdtrainer 

2006-2008 JAC Hoofdtrainer 

2009 VV Scheveningen Hoofdtrainer 

2010-2012 Westlandia Hoofdtrainer 

2012-2017 SC Monster Hoofdtrainer 

2018-heden ADO Den Haag Hoofdtrainer MO17 

2022-heden HBS Assistent trainer 



Organisatie: 
- Twee organisaties naast elkaar eventueel 
- 7 speelsters en een keepster 
- Nr1 passt naar nr2,  nr2 laat vallen op nr3, nr3 passt hoekspeler nr4 in, nr4 

speelt naar nr5 
- Nr5 speelt weer naar diepste middenvelder, die ondertussen vervangen is 

door nr1, nr1 laat vallen op nr2, nr2 schiet op doel en haalt de bal 
 
Coaching: 
- Passing op de man of in de loop, rechter of linker been 
- Wanneer kaatsen of klaarleggen voor inkomende speler 
- Oriënteren: 2 middelste spelers maken steeds een “fietstrapper” dus onder-

ling afstemmen li/re en onder elkaar, passlijn open en ondersteunen. Wie is 
volgende? Dus “over schouder kijken”  

- Coaching 
- Opendraaien/ aanname met goede been 

Afwerken ‘De fietstrapper’

Organisatie: 
- Veld: 2 x 16 meter maar iets smaller. 
- Positiespel vindt plaats tussen de 5meter lijnen 
- Balbezitters spelen samen met 2 keepers en 2 neutralen 
- Balbezitters scoren een punt bij 10 passes 
- Verdedigers na balverovering kunnen ze na een kaats met neutrale scoren 

in 1 van de doelen 
- Trainer speelt steeds nieuwe bal in 
- Na doelpunt van verdedigers houden ze recht van aanval 
 
Coaching Balbezitters: 
- Ruimte groot maken en zorgen voor 2 of 3 middenvelders die op tijd drie-

hoekjes kunnen maken (zie  “fietstrapper”) 
- Bij balverlies snel omschakelen!: keeper in positie en spelers snel druk op 

de bal en lijnen naar neutralen dicht 
 
Coaching Verdedigers: 
- Goede coaching en de balbezitters naar 1 kant dwingen. 
- Kan naar 2 kanten openen, dus neutrale kan een steekbal geven richting 

andere goal

Positie-/partijspel (6+2K V 6) + 2N

Organisatie:  
- 2 vakken van ongeveer 15x20m, 2 pionnen-doeltjes op middenlijn 
- Partij met vier op bovenste velddeel krijgt bal ingespeeld door trainer en 

moet samen met keeper en 1 neutrale in hun vak minstens 6 x passen onder 
druk van 3 jagers van C, 1 jager blijft in vak waar de bal (nog) niet is 

- Optie 1: Na 6x passen speelt het team door “een poortje” naar andere team 
van vier die daarna hetzelfde gaan proberen in hun vak. 2 jagers sluiten aan 
in het nieuwe vak 

- Optie 2: Na 4 x passen mag je (ook) de andere kant bereiken na “fietstrap-
per” in midden. Eerst diepste middenvelder in andere vak wordt ingespeeld 
en legt klaar voor middenvelder er onder. Die speelt dan in op andere speler. 

- Bij fout / onderschepping gaat team wat fout maakte jagen en laat meteen 3 
spelers jagen als trainer nieuwe bal inspeelt in andere vak. 1 jager blijft achter. 

 
Coaching Balbezitters: 
- Goed in formatie komen, lijnen open, zuivere passing in snelheid en richting 
- Geduld, ook na 6 x passes, open staan, in vak aan overkant ook al goed 

staan/bewegen om pass te ontvangen 

Positiespel 3 teams met keepers (en neutralen)

17

OEFENVORMEN 



18

Van de bestuurstafel

Versterking gezocht in de zes 
VVON-districten

In de vorige uitgave hebben we deze oproep ook geplaatst. We zijn toen 
helaas niet overstelpt met e-mails en/of telefoontjes van collega’s die 
graag iets zouden willen doen binnen de VVON. Wellicht heeft u onze 
oproep gemist of twijfelt u of dit wel iets voor u is. Vandaar dat we de 
oproep nog eens herhalen. Als VVON-bestuur vinden we het namelijk 
van groot belang dat we in elk van onze zes VVON-districten beschik-
ken over betrokken, actieve en enthousiaste leden die een steentje 
willen bijdragen. Het gaat hierbij dan om werkzaamheden/activiteiten 
die plaatsvinden in het district waartoe je als lid zelf behoort. Je moet 
hierbij dan o.a. denken aan: 
 
- het (mede) organiseren c.q. het ondersteunen van VVON-bijscholin-

gen 
- het assisteren bij het huldigen van jubilarissen 
- het geven van voorlichting over o.a. financiële zaken aan (begin-

nende) trainers 
- het signaleren en melding maken van onbevoegd trainen 
- diverse hand- en spandiensten 
 
Daarnaast vertegenwoordig je de leden in jouw district in de Ledenver-
gadering van de VVON. Je bent dus ook direct betrokken bij de beleids-
vorming binnen de VVON en de koers die wordt gevaren. En mocht het 
allemaal goed bevallen dan kun je zelfs doorgroeien naar een bestuurs-
functie in het landelijke VVON-bestuur.  
 
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 (maximaal 2 tot 3 keer per 

jaar in jouw district), dan ben je hierbij aanwezig en zorg je er samen 
met jouw collega’s in het district voor dat alles goed verloopt. Het bijko-
mende voordeel is dat je dan ook zelf ook meedoet met de bijscholing 
en op die manier jouw eigen licentiepunten (gratis) verkrijgt. 
 
Je krijgt uiteraard een goede reiskostenvergoeding en daarnaast 
worden de noodzakelijke kosten die je moet maken door de VVON 
vergoed. Ook krijg je een mooie (kerst) attentie aan het einde van het 
jaar.  
 
Dus lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen aan het goede werk 
van de VVON? Twijfel niet en neem eens geheel vrijblijvend contact op 
met één van onderstaande districtscoördinatoren.  
 
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 

Vacature!

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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VVON-Bijscholingen  
in het najaar van 2022

Wanneer deze uitgave van ‘De TrainerCoach’ verschijnt heeft er in ieder 
geval op 20 oktober jl. al een bijscholing plaatsgevonden bij zaterdag 
3e divisionist ACV Assen. 
 
Op woensdag 9 november 2022 zal een bijscholing plaatsvinden bij 
zaterdag 3e divisionist s.v. Urk en op maandag 28 november 2022 is er 
een bijscholing bij 4e divisionist Westlandia. Of er op dit moment nog 
plaatsen beschikbaar zijn om aan deze bijscholingen deel te nemen kunt 
u zien op de VVON-website. 
 
Daarnaast zijn de districten West 1, Zuid 1 en Zuid 2 nog druk bezig met 
het plannen en organiseren van een bijscholing. Deze bijscholingen 
zullen voornamelijk plaatsvinden in de avonduren.  
 
Behalve bijscholingen in, en georganiseerd door, onze zes districten 
staan er ook nog een drietal congressen gepland. Deze congressen 
zullen overdag plaatsvinden. Het eerste congres is gepland in Zwolle. 
Dit congres zal plaatsvinden op 16 november 2022, en dit congres is 
met 400 deelnemers al helemaal uitverkocht. De sprekers op dit congres 
zullen zijn Laurens Knippenborg (Hoofdtrainer Rohda Raalte), Kris van 
der Haegen (Directeur trainersopleidingen Belgische voetbalbond en 
Assistent-trainer van de Belgische vrouwen), Dick Schreuder (Hoofd-
trainer PEC Zwolle) en Kees van Wonderen (Hoofdtrainer sc Heeren-
veen). 
 
Waar wellicht nog wel ruimte is om deel te nemen, zijn de congressen 
in Hoofddorp en Eindhoven.  
 
Voor het VVON Voetbal Congres te Hoofddorp op woensdag 7 december 
a.s. hebben wij inmiddels de toezeggingen van: Maurice Steijn/Hoofd-
trainer Sparta Rotterdam met zijn assistenten Nordin Boukhari en 
Jeroen Rijsdijk en Anthony Correia/Hoofdtrainer v.v. Katwijk. We zijn 
daarnaast nog in gesprek met een tweetal sprekers die zullen worden 
toegevoegd aan het programma van dit congres. 
 
Voor het VVON Voetbal Congres te Eindhoven op woensdag 14 december 
a.s. hebben wij de definitieve toezeggingen van: Kevin Hofland/Hoofd-

trainer Willem II, Willem Weijs/assistent-trainer Lommel SK en Marcel 
Lucassen/Technisch directeur Verenigde Arabisch Emiraten (UAE) en tot 
voor kort nog directeur voetbalontwikkeling bij de KNVB. Aan dit 
programma zal nog een vierde spreker worden toegevoegd. 
 
Wil je nog bijscholen en heb je wellicht nog licentiepunten nodig voor het 
aanvragen/verlengen van jouw trainerslicentie, kijk dan snel op de 
VVON-website. Wanneer je zelf gebruik maakt van social media, volg de 
VVON dan ook op de diverse socials. Via deze socials delen wij regel-
matig berichten over o.a. bijscholingen. De VVON is actief op LinkedIn, 
Twitter, Facebook, Youtube en Instagram. 
 
Einde arbeidsovereenkomst? Dan het volgende niet vergeten 
In de maand september hebben we al diverse berichten gezien van trai-
ner/clubs die hebben aangekondigd aan het einde van dit lopende 
seizoen uit elkaar te gaan. Dit is dan vrijwel altijd in goed overleg. De 
komende tijd zullen we echter ook weer veel gevallen zien waarbij 
(meestal) de vereniging vroegtijdig afscheid wil nemen van de trainer. 
Het is dan voor de trainer belangrijk tijdig de VVON in te schakelen voor 
advies. Uiteraard kun je als trainer (werknemer) zelf alles regelen, maar 
vergeet dan vooral ook het volgende niet: 
 
 Zorg bij een vroegtijdige beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst 

voor een deugdelijke beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellings-
overeenkomst die aan de eisen voldoet. Deze heb je namelijk nodig 
wanneer je WW wilt gaan aanvragen. Kijk op UWV.nl waaraan je moet 
voldoen om een WW-uitreiking te kunnen aanvragen. 

 
 Wanneer je vertrekt bij een club heb je recht op een transitievergoe-

ding. Dit is een vergoeding die je krijgt bij het einde van de arbeids-
overeenkomst. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van 
het brutosalaris (incl. vakantiegeld en overige toelagen) en hoe lang 
u in dienst was. Je hebt recht op 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar 
vanaf uw eerste werkdag. Ook wanneer je korter dan 1 jaar in dienst 
bent geweest heeft u recht op een deel van 1/3 maandsalaris. 

 
      Bij twijfel altijd contact opnemen met de VVON. 

Volg ons op social media
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“We krijgen regelmatig vragen vanuit onze leden of we meer/vaker oefenvormen zouden willen delen via ons 
magazine. In deze uitgave doen we hiertoe een eerste aanzet. We zijn intern nog aan het nadenken hoe we 
dit vanaf 2023 vorm willen gaan geven. Mochten er leden zijn die hier ideeën over hebben, dan kun je die uiter-
aard met ons delen.”

Doelstellingen:  
- Complexe Spelvorm in het omschakelen/ spel verleggen naar de ruimte het uitspelen van een overtal + tot scoren komen 
- Aantal spelers 18 (optie in aantallen (14) door bijv. 4:3 + 3: 4 i.c.m. 7:7 = zonder neutrale spelers) 
 
Organisatie:  
- Speelveld B. x L. = 36 x 22 meter verdeeld in 2 ruimtes (18 x 22 meter) 
- Afmeting + aantallen met optie neutrale spelers aanpassen naar niveau/ kwaliteit 
 
Uitvoering:  
- Starten (contra) in speelveld A+B spel 4:4+1 met 2 doeltjes, bij score van 1 v/d 2 teams  of bal uit het spel, gaat het spel verder in het gehele speelveld, 

8:8+2 op 2 x 2 doeltjes met vervolg actie dat er een 3e bal door de trainer in het veld gespeeld wordt en wederom 8:8 + 2 wordt gespeeld 
- Uitvoering in oefen-/ wedstrijdvorm in 2/3 series van 6 tot 8 herhalingen 
 
Coach-/ Doel Accenten:  
- Balbezit: overtal uitspelen en tot scoren komen, directe omschakeling = anticiperen naar balbezit c.q. balverlies , ruimtes herkennen + positie kiezen 
- Verdedigend: druk op de bal, duelleren, bal winnen voor tegenaanval, omschakelen in hoge intensiteit, herkennen (scannen) van ruimtes naar spel 

8:8+2 
 
Rol Co-Trainer(s):  
- Het opstarten v/h spel 4:4+1 + 3e bal contra inspelen op 1 v.d. 2 teams 

PARTIJ- SPELVORM: 4:4+ 1  i.c.m.  8:8+ 2 met 2 x 2 doeltjes



Doelstelling:  
- Het druk zetten, bal veroveren en het ‘afjagen’ v/d tegenstander + balvastheid, kwaliteit in het positiespel = overtal uitspelen 
- Aantal spelers 20 (eventueel aan te passen in 3:2 + 2:1/ 3:1 i.v.m. aantallen = 14/18 spelers) 
 
Organisatie:  
- 3 Speelveldjes:  A: B. x L. = 10 x 10 meter, B + C: B. x L. = 7 ½ x 7 ½ meter, tussenafstanden = ca. 8 meter: Verdedigers team zwart starten vanaf een 5 

meter lijn 
 
Uitvoering:  
- 2 verdedigers van team zwart starten als verdedigers (‘jagers’) in spel 4:2, bij balverovering/ balonderschepping c.q. recht v/d bal direct uitwijken van 

elk 1 verdediger naar vak B + C waar 3:1 met direct spel, (met optie maximaal 2x / 2x raken) gespeeld wordt 
- 2 nieuwe verdedigers starten direct in als de 2 verdedigers het spel 4:2 verlaten, wanneer de 2e verdediger in vak B/C komt moet de 1e verdediger 

eruit, als hij de bal nog niet onderschept heeft 
- Uitvoering in oefen-/ wedstrijdvorm in series van maximaal 2 ½ / 3 minuten 
- Optie: na 8 x rondspelen = 1 punt aanvallers + elke onderbreking verdedigers = 1 punt 
 
Coach-/ Doel Accenten:  
- Verdedigend: het direct druk op de bal zetten, vanuit lijn aanlopen, doordrukken, insluiten, tegenstander wegduwen, bal veroveren + directe omscha-

keling naar de 2e actie 
- Aanvallend: Balvastheid, passlijn vrijmaken + kwaliteit a/d bal c.q. balverwerking 
 
Rol Co-Trainer(s):  
- Het inspelen v/d ballen in vak A/B/C en ondersteunen in het (na)coachen 

POSITIESPEL: 4:2 + 3:1 met 2 teams van 10 spelers  
met 3 ruimtes + 2 tussenruimtes 
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Rogier Veenstra switchte afgelopen zomer van het trainersvak naar een functie als Hoofd Jeugd Opleidin-
gen. In zijn nieuwe werk had de oud trainer van tweede divisionist ASWH nog geen ervaring. Toch greep hij 
vol energie deze kans aan bij Excelsior Rotterdam. Samen met drie anderen volgt Veenstra een spoedcur-
sus van de hoogste HJO-opleiding, gefaciliteerd door de KNVB. De opleiding HO Pro ging door te weinig 
aanmeldingen niet door dit seizoen. Er worden nu een aantal bijeenkomsten georganiseerd om de kandi-
daten toch wat te leren. Ondertussen groeit Rogier in zijn rol bij de Eredivisionist. Wij vroegen hem naar zijn 
visie op talentontwikkeling van spelers en trainers.” 

Tekst: Ruud Bijnen | Beeld: Excelsior Rotterdam
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De voorganger van Veenstra zat maar liefst 
twintig jaar op de plek van opleidingshoofd bij 
Excelsior. “Veel mensen waren gewend aan 
een bepaalde manier van werken. Als dan 
tegelijkertijd de HJO én de technisch directeur 
weggaan, dan doet dat wat met een vereni-
ging. Er vertrokken mede daardoor veel 
mensen in de jeugd en ik moest snel en veel 
gaan werven. Meer mensen moesten aange-
trokken worden dan er waren, omdat ik hoorde 
dat er vorig jaar regelmatig maar één begelei-

der langs het veld stond bij de teams. Dat wilde 
ik anders zien. Voor de tien jeugdteams die er 
zijn, wilde ik per team het volgende ingericht 
hebben: 
 
- Een hoofdtrainer (twaalf in totaal) 
- Een assistent trainer (elf in totaal) 
- Een stagiair voetbaltrainer (elf in totaal) 
- Een keeperstrainer (vier in totaal) 
- Een verzorger (vanaf de O14 t/m de O.21) 
- Een teammanager (bij alle teams) 

Het was een hele opgave om het allemaal 
geregeld te krijgen, omdat het al laat in het 
vorige seizoen was. Ik moest rekening houden 
met het beperkte budget en met de huidige 
licentie-eisen. Ik keek daarnaast ook naar het 
type trainer dat gewenst is, dat bij mij past: Het 
moeten mensen zijn die fris zijn, energiek, het 
werken bij deze BVO als een mooie kans zien, 
die mee willen gaan in onze plannen en werk-
wijze en daarnaast ook nog een eigen goede 
visie en mening heeft en deze durft te ventile-

HJO EXCELSIOR ROTTERDAM 

Nieuwe HJO Excelsior Rotterdam Rogier Veenstra:

Met beperkt budget creatief werken aan 
spelers opleiden voor het eerste team



ren op correcte wijze. Het was dus niet eenvou-
dig om dat allemaal op korte termijn geregeld 
te krijgen. We hebben ook wat trainers wegge-
haald bij amateurclubs daardoor en dat 
verdient natuurlijk niet de schoonheidsprijs. 
Het is uiteindelijk gelukt om een complete 
organisatie neer te zetten.” 
 
“Gelukkig had ik ook hulp van mensen die de 
vereniging goed kennen. Het was wel even 
schakelen. Voor mij als trainer was altijd alles 
geregeld bij de clubs waar ik werkte. Ik was erg 
verwend, besef ik. Nu zie ik wat er achter de 
schermen allemaal geregeld moet worden. Er 
kwamen veel vragen op mij af in het begin 
natuurlijk. Nieuwe mensen die gaan bellen of 
appen naar een nieuwe man. Maar zo leerde ik 
natuurlijk wel de BVO goed kennen. Mijn taak is 
om dat allemaal te laten verminderen, duide-
lijkheid te scheppen en een organisatie neer te 
zetten die mij ontheft van alle praktische 
eenvoudige vragen. Vanuit de KNVB worden 
dan uiteindelijk mijn HJO-kerntaken: 
 
- Ontwikkelt (mede) het clubbeleid gericht op 

het jeugdbeleid van de opleiding 

- Coördineert beleid op het gebied van talent 
en op het gebied van talentherkenning, -
ontwikkeling en -integratie gericht op een 
optimaal ontwikkel en performance klimaat. 

- Managet de organisatie van de opleiding. 
- Begeleidt trainer-coaches en overige staf in 

hun ontwikkeling. 

- Representeert de opleiding en onderhoudt 
(interne en externe) contacten. 

 
Zoals ik het zie, zit mijn kracht vooral in het 
tweede en vierde onderdeel van deze vijf. Met 
altijd het doel in gedachten om zo veel mogelijk 
spelers naar het eerste elftal te begeleiden.” 
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Creatief met budget 
“We hebben tien jeugdteams van de O10 tot en 
met de O21. Dat gaat overigens alleen over de 
jongens. De vrouwen-afdeling valt onder een 
aparte tak en de meiden vallen onder de 
amateurtak van Excelsior. Dat betekent dat er 

vele contacten zijn direct of indirect. Het gaat 
in totaal om ongeveer 150 spelers met de 
bijbehorende 300 ouders. Daarbij is ongeveer 
70 man staf die klaarstaat voor deze groep 
spelers. Tot slot is er contact met de scholen 
van de jongens. We hebben geen studiecoör-
dinator en daarom ben ik daar ook best wat tijd 
aan kwijt. Er is een beperkt budget en dat bete-
kent dat we creatief moeten zijn met de inzet 
van het geld. We proberen functies te combi-
neren zodat toch zo veel mogelijk gedaan kan 
worden. Er is geen hoofdscout momenteel en 
dus ook voor het werven van spelers van 
buitenaf proberen we binnen de organisatie 
mensen te vinden die dat op zich nemen. 
Gesprekken daarover zijn gaande.” 
 
“Het liefst check ik alles zelf nog op dit 
moment, maar dat is bijna onmogelijk vol te 
houden. Delegeren is een must, maar dan 
moet er wel beleid ontwikkeld worden en dan 
horen de regels voor iedereen duidelijk te zijn. 
Daar zijn we nu (midden september) vooral erg 
druk mee. Uiteindelijk gaat het leiden tot een 
club van mensen die goed draait en waarin ik 
me écht kan gaan bezighouden met het voet-
bal. Ik wil graag gaan werken aan een Excel-
sior-voetbalstijl met als doel dat we spelers 
hebben rondlopen in de nationale jeugdteams. 
De kunst in Rotterdam is om toch onderschei-

dend te zijn ten opzichte van de naaste stevige 
concurrenten, Feyenoord en Sparta. Dat gaat 
ons lukken met als kerngebieden het voetbal 
en de maatschappelijke kant ervan. Dat laatste 
is belangrijk hier in Kralingen. De laatste maan-
den van dit jaar, met grote stappen in oktober, 
is het de bedoeling dat het voor iedereen 
duidelijk wordt welke kant we op gaan.” 
 
Rol eerste team 
“Wat wellicht bijzonder is: We hebben op het 
moment geen oud-profspelers binnen de trai-
nersstaf in de jeugd. Dat lijkt best uitzonderlijk 
voor een BVO. Het heeft ook te maken met het 
feit dat ik en de technisch directeur Daan 
Bovenberg vooral geloven in het geven van 
kansen aan mensen, ongeacht hun ervaring of 
hun CV. Het is belangrijk dat de mensen die we 
hier binnen laten de wil hebben om de kansen 
te pakken, mee willen gaan in ons geloof en die 
passen bij onze filosofie. Dat neemt niet weg 
dat er vanuit de herenselectie wel een aantal 
spelers vanuit eigen enthousiasme wat doen 
binnen de jeugdopleiding. Dat zijn er nu drie en 
dat willen we de komende jaren wat opschroe-
ven. We hebben wel veel contact met de assis-
tent van het eerste team, Ruben den Uil. Er zijn 
momenteel zes spelers uit de eigen jeugd in de 
selectie. Wat ik daarover wil weten: waar zijn 
deze spelers goed in en waarin kunnen zij nog 
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verbeteren? Dat geeft een beeld van waar wij 
aan moeten werken binnen onze jeugdoplei-
ding en natuurlijk ook waar wij op moeten 
letten bij onze interne en externe scouting.” 
 
Scouten 
“Als we op zoek gaan naar geschikte spelers is 
het belangrijk dat we weten hoe ze zich 
moeten gedragen op en naast het veld. Daar-
naast willen we weten of ze kunnen voetballen 
zoals wij wensen. Dat laatste moet structureel 
zichtbaar zijn. Heeft een speler bijvoorbeeld de 
wil om veel energie te steken in de verdedi-
gende aspecten? Toevallig een keer goed  druk 
zetten in één wedstrijd, is niet voldoende. Hij 
moet laten zien dat hij begrijpt wat hij doet in 
dat opzicht. En zo hebben we meer principes 
die we gebruiken voor scouting. Ook aan het 
mentale aspect hechten we veel waarde. We 
kijken of een speler snel opgeeft of altijd door 
blijft gaan. In gedrag weten we goed wat we 
willen. We willen een omgeving creëren waarin 
niet geklaagd wordt. Opgeven past niet op het 
veld en we willen dat jongens altijd omschake-
len. Daar selecteren we scherp op. Lukt dat 
goed, dan ontstaat er een omgeving waarin je 
snel stappen kunt maken. Nu is het de kunst 
om van buitenaf spelers aan ons te binden met 
kwaliteit die de voorkeur geven aan ons voet-
balverhaal boven dat van clubs uit onze omge-

ving. Daarin willen ook echt wat extra’s bieden 
aan de maatschappelijke kant, jongens en 
enkele meiden daarin ook ontwikkelen. Sociale 
zaken waaraan ze ook buiten het veld veel 
hebben. We willen jonge mensen vinden die 
passen bij de door ons gedefinieerde kern-
waarden: 
 
- Samen: We zetten samen de volgende stap 
- Ontwikkelen: Je kan bij ons worden wie je 

wil zijn 
- Open: We zijn toegankelijk en benaderbaar 
- Inventief: Wij geloven in ons eigen DNA 
- Sociaal: We hebben als club een rol in de 

maatschappij 
- Steeds hoger: We doen onze naam eer aan 
 
Deze kernwaarden staan in ons clubpaspoort 
met een goede, korte en bondige beschrijving 
erbij van wat we bij Excelsior daarmee bedoe-
len. Elke speler en trainer moet deze kern-
waarden kennen, begrijpen en uitdragen.” 
 
Trainers opleiden 
“De coaches moeten dus passen bij onze kern-
waarden en bij hetgeen wat wij voor ogen 
hebben met hen. Ik zeg bewust ‘wij’, omdat ik 
dit traject samen met Sjoerd Bos ben inge-
gaan. Hij is coördinator van de jeugdopleiding 
en helpt mij enorm. Er wordt een plan gemaakt 

met trainers en met ons zijn er – net als zij met 
spelers doen – ook POP-gesprekken. Natuur-
lijk bespreken we voorafgaand aan en door het 
seizoen heen individueel met trainers. Ook in 
een breder overleg, met presentaties, laten we 
zien wat we verwachten in de manier van voet-
ballen en trainen. Voorafgaand aan een ontwik-
kelingsgesprek met de betreffende coach gaan 
we drie weken lang kijken. In het eerste 
gesprek gaan we vervolgens vooral vertellen 
wat we zien. Dat gaat over zowel de trainingen 
als de wedstrijden. Daarin benoemen we wat 
goed gaat en zullen we vragen stellen over wat 
er anders gaat dan dat we verwachten. 
Waarom doe je deze trainingsvorm? Waarom 
duurde deze zo lang of zo kort? Ik zag dat er 
niet goed omgeschakeld werd. Wat heb je 
daaraan gedaan? Ik zag geen methode die 
bevorderde dat er gespeeld werd om te 
winnen. Hoe zou je dat wel kunnen brengen bij 
die oefenvorm? Op die manier zetten we de 
trainers aan het denken en kan hij wat veran-
deringen aanbrengen waar nodig. Dan gaan we 
nog eens bij hem kijken en vervolgens kunnen 
we hem doelstellingen meegeven over de 
manier waarop wij verandering of verbetering 
willen zien. Als je dat consequent bij trainers 
kunt doen, dan ben ik er van overtuigd dat je 
een uitstekende basis legt om te groeien met 
de jeugdopleiding.” 
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“Het is belangrijk om naast de gesprekken wel 
te borgen dat alles goed blijft gaan. We geven 
presentaties, kijken regelmatig mee, praten 
informeel, complimenteren en stellen vragen. 
Ze moeten ervaren dat ik en anderen er zijn om 
hen beter te maken en dat ik geloof in onze 
visie maar ook dat ik vertrouwen in de trainers 
heb en ze serieus neem. Het eerste team traint 
op dezelfde wijze en dat geeft dus een goede 
ondersteuning van de gedachte  dat het op het 
hoogste niveau werkt. Daar wordt gewerkt met 

bepaalde spelprincipes en ook wij doen dat. 
Formaties vinden we minder belangrijk, maar 
wel de principes. Een voorbeeld daarvan: 
Opbouwen doen we altijd met plus één ten 
opzichte van de tegenstander. Een tweede: We 
willen hoog druk geven met hoge intensiteit. 
Het zijn principes die ruimte geven voor de trai-
ners om het een en ander zelf in te vullen. Zo is 
er ook altijd ruimte voor discussie. Als het beter 
kan, dan moeten de trainers de vrijheid voelen 
daar ook zeker over in gesprek te gaan. Zeker 

bij het hoge druk geven is er zowel intern of 
extern wat discussie. Toch geloven we erin om 
elke wedstrijd zo hoog mogelijk druk te geven. 
We leiden daarmee spelers op die (vuile) 
meters willen maken en dagen verdedigers uit 
om in grote ruimtes en in ‘1 tegen 1-situaties’ 
te verdedigen.” 
 
Hoe trainingen eruit zien 
“Wat we te allen tijde willen terugzien is het 
element ‘winnen en verliezen’. Dat willen we 
omdat het hoort bij het spel en omdat we een 
winnaarsmentaliteit willen creëren. Het zorgt 
voor meer fanatisme tijdens trainingen en dat 
is wat we nodig hebben op wedstrijddagen. 
Hoe doe je dat nu? Bij Excelsior Rotterdam 
denken we dat te brengen met vormen waar 
winnen centraal staat. Trainers en spelers 
moeten altijd de score bijhouden en er moet 
gespeeld worden voor een beloning. Of de 
verliezers mogen wat extra’s doen. Trainers 
mogen daar creatief in zijn. Als hij dan ook nog 
verbaal en non-verbaal uitstraalt dat winnen er 
echt toe doet, dan zijn we een heel eind op weg 
bij het eerste aspect. Ook dit roept soms de 
nodige vraagtekens op, want is winnen belang-
rijk bij de jeugd? Het antwoord is absoluut niet, 
zeker bij de onder- en middenbouw. Maar we 
willen wel spelers in onze opleiding die er alles 
aan doen om te winnen en daar hoort een hoge 
intensiteit en heel hard werken bij. Dat wordt 
dan onbewust wel vaak getraind.” 
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“Het tweede onderdeel dat we als essentieel 
zien voor een training: We willen intensiteit zien 
omdat het in het hedendaagse voetbal zit. Het 
is ook zoals wij willen spelen en dan moet je 
het ook in de oefeningen op de mat leggen. We 
hebben nagedacht hoe we dat vorm kunnen 
geven: Als coach zorg je ervoor dat de spelers 
niet of nauwelijks stilstaan. Een vorm moet 
daarom niet te lang duren, zo een 15 minuten 
maximaal denken wij. Ook de stopmomenten 
met uitleg willen we zo kort mogelijk zien. 
Liefst zien we er daar ook weinig van.” 
 
“Uiteraard moet onze voetbalvisie duidelijk 
zichtbaar zijn in alle oefenvormen. Op die manier 
kunnen we komen tot een herkenbare speelstijl 
en spreken we allemaal dezelfde taal. Voordeel 
is dat spelers niet te maken krijgen met elk jaar 
grote veranderingen in de speelstijl. Het voor-
deel richting de trainers is dat ze in een struc-
tuur gaan werken. We geven elke week een 
spelprincipe mee dat centraal staat, met een 
uitzondering eventueel op de vrijdag voor de 
wedstrijd. De hoofdtrainer moet gaan nadenken 
over de coaching op dat onderdeel en hoe hij de 
taken verdeeld over de andere technische staf-
leden. Bij de wedstrijden na de betreffende trai-
ningsweek moet op hetzelfde principe gecoacht 
worden, zowel bij de wedstrijdbespreking 
vooraf, tijdens de wedstrijd als bij een eventu-
ele nabespreking.” 
 
“Tot slot zijn we van mening dat trainingen en 
zaken veel herhaald moeten worden. Maar dit 
moet niet ten koste gaan van intensiteit, 
winnen en verliezen en de voetbalvisie. Trainers 
moeten herhalingen toepassen en tegelijker-
tijd toch de jongens blijven prikkelenin die 
herhalingen. Het betekent dat ze moeten 
spelen met de regels van het spel. Als we elke 
training aan deze voorwaarden kunnen laten 
voldoen en als er door de stafleden consistent 
gewerkt wordt aan onze spelprincipes, dan 
doen we samen een goede job. Zorgen dat 
alles draait en vooruit gaat, dat we resultaten 
boeken. Pas als we alles goed hebben staan, 
dan kan ik eventueel vragen om extra budget 
voor zaken. Want dit technische plan kost geen 
geld. Het is ook absoluut niet de weg die naar 
Rome leidt, maar ik ben wel van mening dat je 
voor een duidelijk plan moet kiezen.” 
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Hoe te verdedigen: Hoog druk
We streven ernaar om altijd hoog druk te zetten. We willen bij Excelsior Rotterdam spelers 
opleiden die initiatief durven nemen aan de bal en zonder bal (in het drukzetten). Daarom 
willen we geen afwachtende houding van onze spelers en teams in het drukzetten maar 
hebben we het doel om zo hoog mogelijk op het veld de bal te veroveren. Dit betekent dat je 
met veel ruimte in je rug speelt en wat het kiezen en uitvoeren van het drukmoment nog 
belangrijker maakt. Zo is de timing en de manier van drukzetten en duelleren gewichtiger met 
veel ruimte in je rug, dan zullen spelers er ook meer van leren. Streef dit dus ten alle tijden na. 

Belangrijke regels:
- Eerste bal laten spelen bij doeltrap 
- Drukmoment creëren als de pass net vertrokken is zodat aanname onder druk komt  
- Altijd compact staan in lengte en breedte 
- Driehoek voorkomen door voor je eigen tegenstander te staan 
- Vooruit durven stappen 
- Uitstappen van speler die de kortste afstand moet overbruggen (bij een sprint van 30 meter 

wordt druk lastig) 
- Duidelijke afspraak over waar de bal moet worden afgepakt. In de as of aan de zijkant  
- Na een lange bal altijd terug sprinten en als je dichtbij bent druk van achteren geven (nega-

tieve pressing) 
- Druk zetten om de bal af te veroveren (juiste intensiteit) 
- Drukmoment vocaal begeleiden als team (“DRUK!!”) 
- Als we gaan, gaan we met z’n allen 
- Lukt het niet om druk op de bal te zetten, dan halen we de diepte uit het spel 

Aandachtspunten keepers:
- Bij hoog druk moet de keeper de ruimte bespelen, hoog druk = buiten de 16 mtr de ruimte 

bespelen 
- Keeper bewaakt organisatie verdediging op het moment van doorschuiven (weet wie er 

door moet schuiven en wie er moet kantelen)
Aandachtspunten per linie:
Verdedigers: 
- Durven op of over de middenlijn te staan 
- Aansturen van het elftal in het kiezen van een drukmoment 
- Juiste doorschuifmoment creëren vanuit de as of de zijkant (speelwijze) 
- Je moet doordekken om hoog de bal te veroveren 
- Overtuiging in het duel (positief agressief), timing in het duel is van groot belang (wanneer 

maak je lichamelijk contact) 
Middenvelders: 
- Herkennen van het drukmoment en spitsen hierin helpen 
- Voor je man durven dekken 
- Iets van je tegenstander durven staan zodat tegenpartij de bal durft in te spelen waarna je 

de bal probeert te veroveren 
- Duelleren om bal te veroveren  
- Juiste moment doorschuiven als dit vanuit het middenveld gebeurt
Aanvallers:  
- Vertrekken als bal net (of liefst nog daarvoor) van de voet vertrokken is 
- Zorgen dat je op 10/15 meter afstand staat alvorens je drukmoment te gaan zoeken 
- In sprint drukzetten maar dicht bij de bal afremmen en laag zitten zodat je makkelijk van 

richting kan veranderen en niet uitgespeeld wordt 
- Dwing de pass af naar de zone waar je de bal als elftal wilt veroveren 
- Is de bal jou gepasseerd geef je of negatieve pressing of je sprint terug om in de lengte en 

breedte compact te blijven 
Coachmomenten:
- Belangrijk is dat je precies helder hebt hoe en waar op het veld je drukt wilt zetten 
- Waar is jou doorschuifmoment? Waar wil je de bal veroveren?  
- Drukzetten in kleine ruimtes is altijd makkelijker dan in grote ruimtes, bewaak dit ten allen 

tijde  
- Wees concreet in welke handelingen je graag wilt zien (positie, moment, richting, snelheid, 

houding)  
- Intensiteit moet te allen tijde goed zijn, anders wordt de kans van slagen bij drukzetten 

beduidend minder 

Uitwerking spelprincipe “hoog druk zetten”
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De weg naar TOGB 
Ondanks dat het pas zijn eerste jaar als hoofdtrainer was, heeft de Haagse 
voetbaltrainer inmiddels al de nodige ervaring op zijn cv staan. Nadat Mark 
in het verleden zelf hoofdklasse speelde bij DHC en Tonegido , waar hij 
als speler tweede van Nederland werd en de KNVB beker won, begon hij 
zijn carrière als jeugdtrainer. Hij behaalde zijn UEFA C en UEFA B en werd 
daarna assistent en later hoofdtrainer bij de onder 19 van UVS, uitkomend 
in de tweede divisie. Maar de ambitie om nog een stap te maken bleef in 
zijn hoofd zitten. Dit lukte toen Mark werd toegelaten op de Uefa A oplei-
ding, waarvoor hij stage ging lopen bij de jeugd van ADO Den Haag. Na het 
behalen van zijn diploma kreeg hij een baan aangeboden bij de jeugdop-
leiding en coachte hij meerdere jeugdteams, zowel in de onderbouw als 
in de bovenbouw. Na een paar mooie seizoenen bij ADO Den Haag vertrok 
hij naar de  onder 19 bij Westlandia. Mark kreeg hier al snel het aanbod 
om ook als assistent van het eerste elftal aan de slag te gaan.  

Die twee seizoenen als assistent liepen door de corona break anders dan 
verwacht, ondanks de voornemens om te verlengen koos Mark toch voor 
de overstap naar TOGB. “Nadat ik jaren bij de jeugd had gewerkt was ik 
blij de stap te maken naar het seniorenvoetbal. In de jeugdopleiding bij 
een BVO ben je bezig met het opleiden van spelers voor het eerste elftal 
en speel je niet specifiek op resultaat. Je weet dat dit de doelstelling is 
van de jeugdopleiding is en dat je spelers klaarstoomt voor het eerste 
elftal. Ik was toe aan de volgende stap en was blij dat ik bij Westlandia de 
kans kreeg om kennis te maken met het seniorenvoetbal. Bij Westlandia 
had ik het onwijs naar mijn zin. Marcel Koning was daar hoofdtrainer en 
gaf mij als assistent veel vrijheid. Vooraf had ik gecommuniceerd dat ik 
geen assistent trainer ben die enkel wat pionnen wilde neerzetten en dat 
ik echt wat wilde toevoegen als trainer. Marcel en ik hebben elkaar daarin 
gevonden waardoor de samenwerking uitstekend verliep. Ik kon daar echt 
mijn eigen ding doen. Vandaar dat ik ook de intentie had te verlengen.  

HOOFDTRAINER TOGB 

Je kan het een droomdebuut 
noemen. In je eerste seizoen als 
hoofdtrainer kampioen worden en 
promoveren, zonder dat iemand 
dat vooraf had gedacht. Mark 
Schuur deed het met TOGB. De 
zevenenveertigjarige oefenmees-
ter wist met aanvallend en herken-
baar voetbal te promoveren naar 
de derde divisie. Ondanks promo-
tie verandert zijn speelstijl niet, en 
dat lijkt ook dit seizoen een garan-
tie op verrassende resultaten. Als 
promovendus staat TOGB momen-
teel op een keurige vierde plek, 
met nog een wedstrijd minder 
gespeeld dan de nummers één, 
twee en drie. ‘’Wanneer  je spelers 
leert zelf de juiste keuzes te maken 
in je hoofd- en subprincipes, dan 
heb je tegen elke tegenstander een 
kans van slagen. Of je nou hoofd-
klasse of derde divisie speelt.”  

Tekst: Daan Schoonderwoerd 
Beeld: Ron Freuning

Mark Schuur (TOGB):

“We moeten het niet te gek maken, 
uiteindelijk is het gewoon 11 tegen 11”



Ik had echter wel vanaf het begin aangegeven dat wanneer er een club 
zou komen die mij de kans gaf om als hoofdtrainer aan de slag te gaan, 
ik de mogelijkheid wilde hebben om de kans te pakken. Toen TOGB belde 
voelde dat direct goed voor mij. Dicht bij huis, een goede klik met de 
mensen daar en een club die met doorstroom van eigen jeugd in de 
komende jaren de stap wilde maken naar de derde divisie. Voor mij was 
dit een prachtige kans en ik besloot bij TOGB te tekenen. Dat we in mijn 
eerste seizoen direct al zouden promoveren was helemaal niet de doel-
stelling. Maar we hadden een ongelooflijk fitte, gretige en leergierige 
ploeg. Dan kan er veel gebeuren.” 
 
Gretige groep spelers 
‘’Afgelopen seizoen was voor TOGB het eerste volledige seizoen in de 
Hoofdklasse. Daarvoor had TOGB , net als elke club, door de corona situ-
atie geen volledig jaar gedraaid. De visie van TOGB is om met een team te 
spelen dat voor tachtig procent uit eigen opgeleide jeugd bestaat. Dat 
was te merken in de gemiddelde leeftijd van het team, dat net onder de 
eenentwintig jaar lag. Gelukkig hadden wij wel een staf met ontzettend 
veel ervaring, dat zorgde voor een goede balans. Een valkuil was het 
gretige en jeugdige van het team. Soms werd er overenthousiast gevoet-
bald en mistte je net dat beetje ervaring in je ploeg. Maar deze groep was 
zo gretig, zo gemotiveerd. Ik kwam regelmatig doodmoe thuis van een 

training, omdat het spel tijdens oefeningen zo snel en fanatiek ging, dat 
ik zelf moeite had om dat tempo bij te houden. Toen er toch nog een lock-
down werd aangekondigd waarbij tijdsloten werden ingesteld waarop het 
uitoefenen van teamsporten verboden werd, belde mijn aanvoerder al snel 
op: ‘’Wij willen trainen, wat gaan we doen”. En zo trainden we een paar 
weken lang van half zes tot zeven uur s ’ochtends. En niet met een paar 
man he, maar met het hele team, inclusief nog drie aanvullingen vanuit de 
onder 23. Dat zegt genoeg denk ik. Aan het begin moesten sommige 
jongens nog even wennen aan het feit dat zij minder speelden dan dat zij 
in voorgaande jaren deden, maar door goede communicatie en het uitleg-
gen van gemaakte  keuzes begon het al snel te goed te lopen.” 
 
Schakelen van profs naar amateurs 
Volgens Mark is communicatie en inlevingsvermogen bij een groep 
amateurs erg belangrijk. Het is één van de sleutels tot zijn succes. “Ik 
kan niet ontkennen dat ik na mijn tijd bij ADO Den Haag even moest 
schakelen toen ik bij de amateurs aan het werk ging. Bij een BVO train 
je met spelers die een droom hebben en daar alles voor willen geven. 
Deze jongens gaan op tijd naar bed, letten op hun voeding en zijn altijd 
gemotiveerd en leergierig. Veel van mijn spelers bij TOGB zijn ook zeker 
nog ambitieus, maar drinken wel gewoon een biertje na afloop en eten 
een patatje. Ik denk dat je daar als trainer respect voor moet hebben. 
Onze randvoorwaardes zijn allemaal perfect in orde maar wij betalen 
niet en spelers hebben ook nog een leven buiten het voetbal. Ik denk 
dat een valkuil van veel trainers is dat zij soms te serieus en te hard zijn 
voor jongens die voetbal voornamelijk zijn gaan spelen omdat ze daar 
plezier in hebben. Zolang je er bij mij tijdens trainingen én wedstrijden 
maar staat, dan laat ik je buiten het veld volledig los. Zolang dat weder-
zijdse vertrouwen en respect er voor elkaar is, denk ik dat je de beste 
werksfeer voor jezelf creëert”.   

HOOFDTRAINER TOGB 
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“EEN VALKUIL VAN VEEL TRAINERS IS 
DAT ZIJ SOMS TE SERIEUS EN TE HARD 

ZIJN VOOR JONGENS DIE VOETBAL 
VOORNAMELIJK ZIJN GAAN SPELEN 

OMDAT ZE DAAR PLEZIER IN HEBBEN”



Trainingsopbouw met principes 
Dat TOGB het afgelopen seizoen zo goed deed was voor veel buiten-
staanders een verrassing. De jonge ploeg had als doelstelling handha-
ving in de Hoofklasse, spelers te ontwikkelen en herkenbaar voetbal te 
spelen. Maar door het invoeren van hoofd- en sub principes werd al snel 
duidelijk dat er meer in het team zat. “Ik geloof erin dat spelers zich te 
allen tijde moeten kunnen aanpassen. Ze moeten leren zelf keuzes te 
maken en te spelen vanuit vaste hoofd en sub principes. Je kan een 
speler in een wedstrijdsituatie natuurlijk constant coachend vertellen 
wat hij moet doen, waardoor hij op dat moment een actie goed zal 
uitvoeren. Echter, in een situatie later in het spel moet hij vervolgens zelf 
de juiste keuze maken en gaat dit dan mis omdat hij op dat moment 
geen coaching krijgt. Een team moet tegen elke formatie kunnen spelen 
en  zelf gaan herkennen wanneer het zich anders moet gaan opstellen. 
Natuurlijk heb ook ik een favoriete formatie waarin wij vaak starten, dat 
is 1-4-3-3, maar daarin kunnen we ons tijdens de wedstrijd aanpassen. 
Wij hebben in elke fase vaste afspraken waarop we keihard trainen. 
Iedereen herkent die momenten tijdens de wedstrijd. Een voorbeeld 
hiervan is dat we alles op hoge intensiteit doen, we verdedigen mee met 
de bal en de as moet altijd dicht blijven. Ook zijn er een aantal pres-
singsregels. Speelt een team de bal een linie terug, dan schuiven wij als 
team  door. Neemt een speler de bal aan met zijn rug naar je toe, zet je 
altijd vol druk. Is de bal aan de zijkant, drukken wij door. Dit soort prin-
cipes zitten er volledig in. Wil je dit een hele wedstrijd kunnen volhouden 
dan moet je een fitte groep hebben. Onze trainingsintensiteit was dan 
ook altijd erg hoog, en het hielp dat wij een jonge groep hadden die ook 
het loopvermogen had dit te realiseren. Dat resulteerde vorig seizoen in 
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de situatie dat wij na de winterstop veertien wedstrijden op rij onge-
slagen waren. In de Hoofdklasse is het niveau natuurlijk anders, maar 
onze werkwijze blijft hetzelfde. Op dinsdag starten we met het bekijken 
van videobeelden van de afgelopen wedstrijd en trainen we op techniek 
en conditie, donderdag is de tactische training en op vrijdag werken we 
aan standaardsituaties en trainen we op afwerken. Het werken met vide-
obeelden is voor mij wel echt een toevoeging. Mijn ultieme doel is dat ik 
spelers motiveer om mee te denken waardoor ze in de vier teamfuncties 
situaties  gaan herkennen én uitvoeren. Het oplossingsgericht laten 
denken van spelers is één van de belangrijkste aspecten uit mijn voet-
balvisie. Door middel van videobeelden kan je de spelers confronteren 
met keuzes die ze gemaakt hebben en ze voorleggen hoe het anders 
kan. Spelers leren op die manier situaties herkennen en zo versnel je 
het leerproces.” 
 
Inzetten van technologie 
Dat nu ook amateurclubs werken met data-analyse en het gebruik van 
videobeelden is iets dat twintig jaar geleden nog ondenkbaar was. Steeds 
meer clubs kiezen ervoor om te investeren in trainingsmateriaal en extra’s 

om hun selectie op een nog hoger niveau te laten presteren. Daarmee lijkt 
het alsof de top van het amateurvoetbal langzaam tegen semiprofessio-
neel aanschuurt. Iets waar we volgens Mark allemaal aan meedoen, maar 
waar we niet in moeten doorslaan. “Toen ik Hoofdklasse speelde hadden 
we nog nooit van videoanalyse of datagebruik gehoord en nu is het bij de 
meeste divisieclubs heel normaal. Ook wij werden laatst gebeld door een 
bedrijf dat door middel van data software de gegevens van individuele 
spelers bij ons wil gaan bijhouden. Ik sta daar als trainer voor open, maar 
ik vind wel dat je spelers niet met onnodige informatie moet belasten. Wat 
voegt het toe om te weten of een speler 12,3 of 11,4 kilometer per 
wedstrijd rent? Daar heb je niks aan. Wanneer we hier videobeelden aan 
koppelen dan kan ik bekijken of er onnodige meters zijn gemaakt en is 
het wel weer nuttig. Wat ook interessant om te zien is hoe én wanneer wij 
de meeste goals tegen krijgen. Blijkt uit de data dat dit bijvoorbeeld veel 
uit standaardsituaties is, dan kunnen wij dit trainbaar maken. Technolo-
gie hoort inmiddels bij het voetbal, we moeten alleen niet te gek gaan 
doen. Uiteindelijk blijft het gewoon elf tegen elf en is er één bal. Wanneer 
je teveel met technologie werkt neem je ook de creativiteit en de sponta-
niteit van het spelletje weg. Dat zou zonde zijn. 

HOOFDTRAINER TOGB 
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“HET OPLOSSINGSGERICHT LATEN DENKEN VAN SPELERS  
IS ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE ASPECTEN UIT MIJN VOETBALVISIE”
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Ambitie 
Ondanks dat dit pas zijn tweede seizoen als hoofdtrainer is, schuift Mark 
zijn ambitie niet onder stoelen of banken. Ooit zou hij nog wel bij een 
Tweede Divisieclub willen werken: “ik ben iemand die altijd streeft naar 
het hoogst haalbare. Coach van een betaald voetbalclub gaat lastig 
worden, dat weet ik maar al te goed. Maar een mooie club in de Tweede 
Divisie lijkt me een fantastische uitdaging. Je werkt daar toch anders. 
Als ik nu drie wedstrijden op rij verlies komt er vast ook wat gemopper 
in de kantine, maar verlies je bij een Quick Boys of Spakenburg een 
aantal keer, staan er tientallen supporters te roepen die het vertrek van 
de trainer eisen. Die druk ervaren lijkt me wel heel speciaal. Daarnaast 
zou ik ook assistent van een betaald voetbalorganisatie erg mooi vinden. 
Hier kan je in de luwte werken aan de ontwikkeling van spelers en het 
assisteren van iemand met veel ervaring op het hoogste niveau. Ik hoop 
dat door herkenbaar voetbal te spelen en de komende jaren te blijven 
ontwikkelen, die kans ooit zal komen. Voor nu ben ik helemaal tevreden 
bij TOGB en kan ik dat mooi combineren met mijn baan in het onderwijs, 
waar ik het ook ontzettend naar mijn zin heb. Het is nooit mijn intentie 
geweest van het voetbal mijn fulltime baan te maken, maar ik zeg nooit 
nooit. Zolang ik geniet van het spelletje en plezier blijf houden in het 
werken met een groep spelers zie ik wel wat er op mijn pad komt. Ik ben 
in ieder geval nog lang niet uitgeleerd”.  

HOOFDTRAINER TOGB 

“VERLIES JE BIJ EEN QUICK BOYS  
OF SPAKENBURG EEN AANTAL KEER, 
STAAN ER TIENTALLEN SUPPORTERS  

TE ROEPEN DIE HET VERTREK  
VAN DE TRAINER EISEN”



Organisatie: 
- Het is 10 tegen 8 en het team dat bal verovert, krijgt de 2 neutralen dan in balbezit 
- Bij onderschepping direct scoren op 1 van de doeltjes 
- Eventueel aantal keer raken toevoegen 
 
Coaching: 
- Hoog balritme 
- Inspelen juiste been 
- Scannen van de ruimte om je heen 
- Bij omschakelen direct druk op de bal 
- Passlijnen dichtzetten 
- Bekijk welk moment je druk zet met elkaar 

8vs8 plus 2 neutralen op vier kleine doeltjes

Organisatie: 
- Afmetingen veld in het midden, ongeveer 50x40meter 
- Plus de ruimte richting de grote doelen 
- In het middelste deel wordt 7vs4 gespeeld, de 7 starten met balbezit 
- Na een zelf te bepalen aantal keren overspelen, gaat de bal naar de spits. Vanuit het vak 

mag nog een spits en een verdediger direct bijsluiten en mag er gescoord worden op 
het grote doel 

- Als de vier de bal veroveren kunnen ze direct de drie spelers onderaan inspelen en deze 
moeten dan 3vs2 uitspelen richting grote doel 

 
Coaching: 
- Op voetbalhandelingen met bal letten, zoals dribbelen, passen, open aannemen 
- Op voetbalhandelingen zonder bal, zoals kijkgedrag en vrijlopen 
- Druk houden op de bal, passlijnen dichtzetten, organiseren met elkaar 
- Omschakelen op hoge intensiteit 

7vs4 naar 2vs3 of 2vs1

Organisatie: 
- Een klein vak waar 4vs3 plus 2 keepers gespeeld wordt 
- Als daar gescoord wordt of de bal uit is, speelt de keeper de bal lang op een speler in 

het grote veld 
- De spelers uit het kleine vak inclusief 1 keeper, sluiten in sprint aan in het grote vak, 

waardoor een 7vs7 plus 2 keepers ontstaan 
- Eventueel een tijdklok gebruiken 
 
Coaching: 
- Snelheid in balbezit en overtal zo snel mogelijk uitspelen 
- In ondertal zo lang mogelijk de tegenstander proberen op te houden 

4vs3+2K naar 7vs7+2K
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“Vroeger bepaalde de KNVB wat er gebeurde en daar moesten 
de clubs zich naar voegen. Die benadering zag je door de hele 
organisatie, maar dat kan niet meer. De nieuwe wereld is 
bottom-up georganiseerd.” 
 
“Ik wil die verandering graag een duwtje geven. Dat is niet makkelijk, maar ik zie mezelf wel als een 
verbinder. Ik kan veel doen als het gaat om relaties en ik hoef niet altijd op de inhoud te zitten. Ik 
kom niet uit de sportwereld, maar ik heb 35 jaar gevoetbald en heb ook diverse bestuursfuncties 
in de sport gehad. Ik ken de kleedkamer en ik denk dat dat in deze functie ook een must is. Je 
moet weten hoe het bij verenigingen eraan toegaat. Voor mij is dit echt een droombaan”. 
 
Was getekend Jan Dirk van der Zee.  
 
Hij liet dit optekenen in 2017 toen hij net een paar jaar aan het roer van het amateurvoetbal stond. 
Twee aspecten springen er uit in wat van der Zee in 2017 liet optekenen en wel “verbinden en 
bottom up”.  We schrijven nu 2022 en we kennen van der Zee vooral als een bestuurder die via 
periodieke columns zijn licht laat schijnen over de (amateur)voetbalwereld. Ik krijg niet bepaald de 
indruk dat hij dit schrijft als een bestuurder die van binnenuit van alles kan en wil veranderen, maar 
vooral als een buitenstaander die zich stoort of instemt met alles wat er gebeurt in vooral het voet-
bal. Het signaleren van allerlei problemen en aspecten binnen het voetbal is iets anders dan er ook 
daadwerkelijk iets aan doen. Van der Zee is aangesteld voor het tweede, niets meer en niets minder. 
En als hij daadwerkelijk iets te melden heeft wordt hij teruggefloten in zijn hok, getuige zijn 
miskleun bij de zijn voorgestelde spelregelwijziging als pilot in de KKD.  
 
Ook met de aanstelling van Parsons (het duurde lang en hij was in het begin slechts parttime 
beschikbaar) bij de leeuwinnen sloeg hij de plank behoorlijk mis. Wat volgde was een mislukt EK 
Vrouwen en het onvermijdelijke ontslag van Parsons. Ik kan me voorstellen dat Parsons, mede bij 
het “Roord interview” geen absolute steun vanuit de KNVB heeft gevoeld.  
 
Bottom up betekent in mijn optiek dat er geluisterd wordt wat er onder clubs leeft, wat er onder de 
belangenorganisaties leeft en belangrijker nog, dat er iets mee gedaan wordt.  Wat dat betreft is 
er in de jaren dat hij bij de KNVB werkt niet veel veranderd. Nog steeds is het een hiërarchische 
organisatie die nogal dwingend voorschrijft wat er moet gebeuren en zich weinig aantrekt van gelui-
den vanuit de basis.  
 
Ook de VVON kan er over meepraten Die organisatie behartigt al meer dan 75 jaar de belangen van 
ruim 4500 leden. Een organisatie die iets te melden heeft en staat voor een beroepsgroep die 
leiding geeft aan de ontwikkeling van voetballers in alle leeftijdscategorieën. Dat dit een cruciaal 
aspect is in de ontwikkeling van het voetbal hoef ik u niet te vertellen. Van der Zee heeft er moeite 
mee om hiermee in gesprek te gaan. Reden is wellicht de kritische houding van het bestuur van de 
VVON. Hij wekt in ieder geval de indruk dat kritiek iets is waar hij  maar lastig mee om kan gaan. 
Hij heeft het overleg met de VVON zelfs tot nader order opgeschort. Hij vindt de VVON te kritisch. 
Dat is een weinig professionele houding die niet past bij de functie van een directeur amateur-
voetbal. Achter elke beslissing staat nu eenmaal niet altijd de applausmachine aan. Elke vorm van 
kritiek is een signaal om aandacht aan te schenken. Om dan maar zijn rug toe te keren naar een 
organisatie als de VVON geeft geen enkele blijk van verbinding zoals hij dat in 2017 zo prominent 
liet optekenen.  
 
Het lijkt er op dat de houdbaarheidsdatum van van der Zee zo langzamerhand is bereikt, of 
misschien al wel is overschreden. Van wat hij in 2017 liet optekenen is in ieder geval weinig terecht 
gekomen. De VVON, en daarmee dus ook de trainers, hebben er in ieder geval niets aan gehad. 
 
Jammer, erg jammer.  
 
Hans Bijvank 
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