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Maandag 2 april werden we opgeschrikt door het overlijden van
Jan Hoveling. Hoewel we wisten dat Jan ziek was, kwam het
bericht van zijn overlijden toch nog zeer onverwachts. Jan

was jarenlang voorzitter van de voormalige afdeling Utrecht en daarna,
tot aan zijn overlijden, voorzitter van het VVON district West 1. Wij heb-
ben Jan gekend als een zeer gedreven en enthousiast bestuurder die
veel tijd en energie heeft gestoken in onze VVON. Wij zijn hem daarvoor
zeer dankbaar.

Met enige trots mag ik u melden dat de VVON vanaf heden weer 

beschikt over een professioneel en informatief communicatieplatform. 

De totaal vernieuwde website is nu online en onze leden hebben weer

de mogelijkheid om in te loggen voor toegang tot de exclusieve leden 

pagina’s. Op de adresdrager van dit magazine treft u de benodigde 

gegevens aan om als VVON-lid uw persoonlijk account aan te maken.

Verderop in dit blad is nog aanvullende informatie over de nieuwe

website opgenomen. Snel inloggen dus.

Het tiende Nederlands Trainerscongres staat voor de deur. Ditmaal dus

niet in Tilburg, maar in Zwolle. Op het congres worden ook nu weer de

Rinus Michels Awards uitgereikt, waarbij de presentatie ditmaal in

handen zal zijn van Jack van Gelder. De zes genomineerde trainers

voor de beste trainer/coach in het amateurvoetbal 2011/2012 zijn ver-

meld in dit blad. Op vrijdag 18 mei 2012 zal de winnaar bekend worden

gemaakt. Uiteraard krijgen de op het congres aanwezige VVON-leden 

de gelegenheid hun stem uit te brengen. Hebt u zich nog niet aange-

meld voor dit unieke evenement, doe dit dan vandaag nog op 

www.trainerscongres.nl. Hier vindt u ook het programma van deze dag.

En dan nog even het volgende. In mijn vorige voorwoord heb ik aan-

gegeven dat wij op zeer korte termijn waarschijnlijk genoodzaakt

zouden worden om een andere insteek te kiezen voor wat betreft het

aanpakken van onbevoegd trainen. Ik doelde toen met name op de

kwestie Hans Kraaij jr./SVZW

en de rol die de KNVB daarin

vervulde. Omdat de KNVB

bleef weigeren om actie te on-

dernemen, hebben wij als

VVON medio maart uiteindelijk

zelf maar aangifte gedaan bij

de Tuchtcommissie inzake de

stromanconstructie bij Top-

klasser SVZW. Direct daarna

was de KNVB plotseling wel in

staat snel te reageren. Nadat

wij de aangifte (per email)

hadden gedaan kregen wij 1,5

uur later een bericht van de

KNVB dat zij hadden besloten

om Kraaij jr. tot het einde van

dit seizoen dispensatie te ver-

lenen. Gelukkig stond in de

brief van de KNVB aan Kraaij jr. (in bezit van de VVON) ook dat deze

constructie volgend seizoen (bij JVC Cuijck) niet meer zal worden

toegestaan. In de brief stond verder nog te lezen dat wanneer de

KNVB deze ontoelaatbare constructie opnieuw zou constateren men

dan wel aangifte zou doen bij de Tuchtcommissie. Of deze woorden

(brief) van de KNVB enige waarde hebben, zullen wij snel weten. 

Verderop in dit magazine nog wat meer tekst en uitleg over deze

kwestie.

Ik hoop velen van u te mogen begroeten op vrijdag 18 mei 2012 bij het

tiende Nederlands Trainerscongres te Zwolle. Veel leesplezier.

Arnold Westen

Van de voorzitter

Het tiende Nederlands Trainerscongres vindt dit jaar plaats op vrijdag 18 mei 2012. 
Snel aanmelden via: www.trainerscongres.nl
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"Kan mijn emoties 
veel beter de baas"
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Wie Herman Wallenburg zegt, zegt vermoe-

delijk Hercules. Liefst 29 jaar liep Wallen-

burg daar als speler en later als trainer

rond. "Daar is mijn trainersloopbaan begon-

nen", beaamt hij. "In eerste instantie ben ik

er als jeugdtrainer aan de slag gegaan. Ik

heb de selectie elftallen van de D tot en met

de A getraind. Vervolgens ben ik twee jaar

jeugdcoördinator geweest. In 2002 werd ik

trainer van het tweede elftal en twee jaar

later ging ik aan de slag als hoofdtrainer

van Hercules. Dat heb ik vier jaar gedaan.

Toen ik bij Hercules voetbalde, ben ik ge-

vraagd wat voor de jeugd te doen. Ik vind

voetbal leuk en dacht altijd wel dat ik er iets

mee zou doen. Ik wilde uiteindelijk trainer

worden, maar ik weet niet of ik rond mijn

dertigste al met dat idee rondliep."

Hercules verlaten
In 2008 sloeg hij als hoofdtrainer een an-

dere richting in. "Na 29 jaar Hercules als

voetballer en trainer vertrok ik voor een jaar

naar Zeewolde. Of het moeilijk was Hercu-

les na al die jaren te verlaten? Ik heb er tot

mijn 35e gevoetbald en ben tussendoor veel

met de jeugd bij Hercules bezig geweest.

Vervolgens ben ik trainer van het tweede en

eerste geweest. Maar als je zo lang actief

bent geweest bij een club, neem je geen af-

scheid. Je komt er toch nog vaak genoeg

terug. Ik probeer zo vaak als mogelijk nog te

gaan kijken. Dit seizoen zitten we met VVIJ

zelfs in de poule bij Hercules en dat is na-

tuurlijk helemaal leuk."

Dat Wallenburg na vier jaar hoofdtrainer-

schap afscheid nam van de Utrechtse eer-

steklasser was ook geen toeval. "Na vier

jaar is het goed om eens ergens anders te

gaan kijken. Als er veel mutaties zijn in een

spelersgroep, dan is het makkelijker om lan-

ger te blijven zitten. Maar na vier jaar Her-

cules was het tijd voor wat anders. Als

voetballer vond ik na vier jaar dezelfde trai-

ner vaak ook wel best. Je weet wat een

trainer gaat doen. Aan de andere kant,  als

de oefenstof van de trainer prima is en de

chemie is er, waarom zou je dan niet langer

kunnen blijven?"    

Tweede elftal vs eerste elftal
Als trainer heeft Wallenburg de verschil-

lende facetten wel meegemaakt: jeugdelf-

tallen, reserve elftal en het vlaggenschip.

De Houtenaar heeft als hij moet kiezen tus-

sen het trainerschap van een tweede elftal

of een hoofdmacht, wel een voorkeur. "Er is

een wezenlijk verschil tussen het trainer-

schap van een tweede of eerste elftal. Als

hoofdtrainer van een eerste team heb je

twintig tot tweeëntwintig spelers beschik-

baar en kan je zelf kiezen wie je gaat ge-

bruiken. Als trainer van een tweede team

ben je afhankelijk van wat een eerste team

meeneemt. Spelers die terugkomen van

schorsingen of langdurige blessures spelen

eerst in het tweede team."     

TC1
Volgens eigen zeggen heeft Wallenburg

veel opgestoken van de TC 1 cursus die hij

in het seizoen 2008/2009 heeft gevolgd.

"Het oplossen van voetbalproblemen heb ik

daar nog meer geleerd. Neem bijvoorbeeld

het opbouwen van achteruit. Als dat niet

lukt, dan doen trainers vaak oefeningen

met de vier verdedigers en twee aanval-

lers. Op de cursus leer je echter dat je dat

ook prima met negen tegen negen kunt

doen en niet alleen in kleinere spelersaan-

tallen. In een groot partijspel kun je het

spel stil leggen en aangeven hoe je één en

ander wilt zien. Naast het oplossen van

voetbalproblemen, leer je ook veel op or-

ganisatorisch gebied."

HOOFDTRAINER AMATEURVOETBAL

Herman Wallenburg is bezig aan zijn derde jaar bij eersteklasser VVIJ

uit IJsselstein. De oefenmeester is een meelevend en op sommige 

momenten bevlogen coach langs de kant, maar door zijn ervaring weet

hij zijn emoties steeds beter de baas. "Je wil toch een voorbeeld zijn

voor je ploeg."

Tekst & beeld: Rogier Cuypers
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VVIJ
Na vier jaar Hercules en één seizoen Zee-

wolde, maakte Wallenburg de overstap

naar het IJsselsteinse VVIJ. De eersteklas-

ser put vooral uit de eigen talentenpoel.

Spelers van buitenaf worden alleen binnen

gehaald als er daadwerkelijk sprake is van

een meerwaarde. "De club doet niets met

vergoedingen. Hier spelen bijna allemaal

jongens uit de jeugd van VVIJ. Spelers van

buitenaf zijn uiteraard ook welkom. Als een

speler zich van buiten meldt en hij is niet

beter dan een VVIJ-speler, dan is het nor-

maal dat je voor de eigen speler kiest. Daar

heb ik geen moeite mee. Ik merk daarin to-

taal geen spanning binnen de groep. Van

de twintig zijn er vijftien of zestien uit eigen

jeugd. De paar spelers van buitenaf passen

prima in het geheel en ik heb nooit het ge-

voel gehad dat er iemand boos is als een

ander speelt." 

Talenten
Vanaf januari 2012 is de club gestart met een

jeugdbeleidsplan. Onder meer een hoofd

jeugdopleidingen en een keepercoördinator

zijn aangesteld. Dit alles om de jeugd nog

beter te laten doorstromen naar het eerste

elftal. "We hebben een grote jeugdafdeling.

Als je afhankelijk bent van je jeugd, dan is

een goede structuur wel essentieel. Zoveel

mogelijk gediplomeerde trainers bij selectie-

teams zijn dan gewenst. Het schiet natuurlijk

niet op als je in de jeugd maar wat 'aanrom-

melt'. Het plan ziet er hartstikke goed uit."

Zelf houdt Wallenburg de talenten ook goed

in de gaten. "Ik kijk zoveel mogelijk bij de A-

junioren. Ik voel me goed thuis bij deze club

en doe ook dingen voor de jeugd. Ik heb op

een vrijdag bijvoorbeeld een keer de B3 ge-

traind. Voor pupillen ben ik komen kijken bij

selectiewedstrijden. Ik  ben redelijk gek van

het spelletje. Als ik dan een keer wat terug

kan doen voor de vrijwilligers van VVIJ, vind

ik dat leuk."

Buurman IJFC
VVIJ zit samen op het complex met buurman

IJFC. Spelers van buitenaf hebben dus een

keuze. "We vissen feitelijk in dezelfde vijver",

beaamt Wallenburg. "Beide clubs hebben

twee grote jeugdafdelingen en een groot

aantal senioren. Daarnaast spelen wij een

klasse hoger en op zondag. IJFC speelt op za-

terdag. Het mooie aan deze club is het niveau

waarop we spelen en het feit dat VVIJ op een

heleboel vrijwilligers draait. En verder heb-

ben we een zeer jonge groep van gemiddeld

22, 23 jaar."

Uitdaging
"De uitdaging voor mij is om met deze jonge

groep zo hoog mogelijk in de eerste klasse
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Naam: Herman Wallenburg

Geboren: 04-07-1962

Geboorteplaats: Utrecht

Hoofdtrainer:

Hercules: 2004-2008

Zeewolde: 2008 - 2009

VVIJ: 2009-heden

PASPOORT

mee te draaien", gaat Wallenburg verder. "Ik

moet ervoor zorgen dat de kwaliteiten van

deze jongens optimaal worden benut. Toen

we pas in de eerste klasse kwamen, hadden

we moeite met de snelheid van handelen.

We misten wat voetbalgogme. Daar zijn we

veel op gaan trainen; kleine partijtjes, oefe-

ningen waarbij je snel moet handelen.

Maximaal twee keer raken, direct spel. Dat

probeer je tijdens trainingen veel te herha-

len,  waardoor ze in de wedstrijd weten

wanneer snel te spelen en wanneer een bal

juist even aan te nemen."

Ervaring
Al die jaren op hoog amateurniveau zorgen

ervoor dat de oefenmeester zijn jonge ploeg

genoeg kan leren. Wallenburg houdt er niet

van om de ploeg autoritair te leiden. "Mijn

drive is om die gasten beter te maken. Dat

doe ik door middel van gesprekken. We

hebben natuurlijk de nabespreking, maar

als er in de wedstrijd iets fout gaat wat één

speler betreft, dan doen we dat ook wel

eens vóór, tijdens of na de training. We

moeten niet alles voorzeggen aan die gas-

ten, ze moeten zelf ook nadenken over het

voetbal. In 2009 hadden we twee spelers

aan het woord over de wedstrijd. Nu heb-

ben alle spelers een mening. Dat is prettig

voor een trainer. Vragenderwijs kom je dan

tot oplossingen en natuurlijk geef ik  ook

mijn mening. Die gesprekken moeten in mijn

ogen ook weer niet al te lang duren. Soms

laat ik via het magneetbord in de kleedka-

mer situaties van zondag terugkomen. Als je

de daaropvolgende wedstrijd een zelfde

soort situatie krijgt, dan is het mooi om te

zien dat ze het oppakken." 

Fanatiek/gedreven
Om zichzelf als trainer te beschrijven, kiest

Wallenburg drie begrippen: fanatiek/gedre-

ven, discipline en aanvallend voetbal. Tij-

dens het duel met Hoogland (4-1 verlies)

komt zijn fanatisme naar boven. Ook moet

hij af en toe op zijn tong bijten. "Langs de

kant sta ik de wedstrijd niet als een verslag-

gever te begeleiden. Maar als er af en toe

een brul of aanwijzing nodig is, dan doe ik

dat. Onder fanatisme versta ik ook het be-

nutten van de trainingstijd. Ik plan mijn trai-

ningen ook zo dat ik door het plaatsen of

weghalen van een aantal pylonen, we ver-

der kunnen met een andere oefening. Tij-

dens de wedstrijd probeer ik de jongens

goed bij de les te houden. Het zit niet in me

om negentig minuten te zitten en na afloop

te zeggen wat er goed of fout ging. Ook tij-

dens de wedstrijd geef ik zaken aan. Ik ben

wel een emotionele trainer, maar kan mijn

emoties al veel beter in bedwang houden

dan bijvoorbeeld vijf jaar terug. Ik heb er

niet specifiek aan gewerkt, maar zoiets

komt voort uit ervaring. In het verleden zei

ik na afloop wel eens iets tegen een
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scheidsrechter waardoor mijn naam op het

formulier kwam. Als je dan een keer niet

mag coachen, besef je dat je een voorbeeld

moet zijn voor de ploeg. Zo word je door

schade en schande wijs."

Discipline
"Op tijd op de training zijn en op tijd bij een

wedstrijdbespreking, dat versta ik onder

meer onder discipline. Discipline is ook zor-

gen dat je jezelf gedraagt op een manier

zoals dat een voetballer betaamt. Rekening

houdend met de scheidsrechter, de tegen-

stander, de eigen trainers en het publiek. Ik

zal niet zo snel iemand uit de groep zetten,

maar we hebben wel een aantal regels. Als

iemand te laat komt, speelt hij niet. Het zijn

dingen die je samen afspreekt en dat vindt

iedereen normaal. Het is niet iets dat ik in

mijn eentje bepaal. Als je niet kunt trainen,

moet je het een keer inhalen. Ik bepaal wel-

iswaar wie er zondag speelt, maar verder wil

ik graag ook tussen de groep staan. Als er

dingen zijn met betrekking tot de komende

tegenstanders, dan bespreken we dat met

een paar spelers. Datzelfde gebeurt als spe-

lers voor langere tijd wegvallen. Is dat een

centrale verdediger, dan vraag ik bijvoor-

beeld aan de andere centrale verdediger wie

zijn ideale partner is. Natuurlijk zitten we niet

iedere week met elkaar om de tafel om te kij-

ken wat men vindt, maar ik voel me niet te

groot voor feedback of overleg en stel me

kwetsbaar op. Als ze wat vinden, dan mogen

ze altijd naar me toekomen. Graag zelfs."

Aanvallend voetbal
"Als je vleugelaanvallers in je selectie hebt, is

dat mooi. Onze speelwijze is 1:4:2:3:1, zoals

Oranje speelt. Als je kijkt naar de drie mensen

achter de diepe spits, dan zijn die ook aanval-

lend ingesteld. Met vier aanvallend ingestelde

spelers moet je geen 1:4:4:2 spelen. Dan moet

ik er twee naast zetten. Met twee goede con-

troleurs erachter is deze speelwijze voor VVIJ

het beste. Bij balbezit van de tegenstander

zakken de buitenste mensen wat in, maar bij

balbezit staan ze wat dieper. De achterste lijn

moet zorgen dat ze goed aansluiten en de

ruimtes niet te groot laten worden wanneer je

aanvallend wilt spelen. Als het spannend

wordt, merk je wel eens twijfel binnen de

groep. Ik merk dat heel erg -al is dat een stuk

beter geworden- als we met 1-0 voorkomen en

moeten gaan voor de 2-0. Als we de kansen

daarop niet afmaken, gaan ze nog wel eens

achteruit lopen. Om dat tegen te gaan, roep ik

tijdens een dood spelmoment de aanvoerder

of centrale middenvelder nog wel eens bij me."

Tijdens de trainingen probeert Wallenburg

het aanvallende spel van zijn ploeg te per-

fectioneren. "We trainen veel op passen en

trappen en het vinden van de derde man.

We spelen veel positiespelen met overtal-

situaties. Bijvoorbeeld acht tegen acht en

dat de beide keepers bij de ploeg in balbezit

meedoen. Veel oefeningen doen we over de

grond, waarbij je maximaal twee of drie

keer de bal mag raken en je opnieuw de

derde man moet zoeken." 

Plezier
"Plezier is heel belangrijk", weet hij uit erva-

ring. "Vorig seizoen speelden we voor eerst

in de eerste klasse. We begonnen met één

punt uit zeven wedstrijden. Op zo'n moment

kun je wel tactisch trainen, maar als je één

uit zeven hebt behaald, vinden ze dat niet

leuk. Dan gooi je het over een andere boeg

en doen we wat met andere vormen: wat

simpele afwerkvormen en vier tegen vier,

waarna je wat rust krijgt en bij de assistent-

trainer bijvoorbeeld een pass- of trapvorm

gaat doen. Het plezier en de beleving

komen dan terug. Het plezier probeer ik te

behouden door weliswaar de basis het-

zelfde te houden, maar wel voor afwisseling

te kiezen. Ik probeer de spelers verschil-

lende oefenvormen aan te reiken. De rode

lijn is hetzelfde, maar voordat spelers op de

club komen, moeten ze niet al weten hoe de

training eruit gaat zien."

Toekomst
Wallenburg heeft inmiddels wat ervaring in

de eerste klasse. Hoe ziet zijn toekomst

eruit? "Zoals eerder aangegeven ben ik 

fanatiek en gedreven. Volgend jaar begin 

ik aan mijn vierde seizoen bij VVIJ. Het liefst

wil ik zo hoog mogelijk trainen bij een club

waar ik me thuis voel. De eerste klasse is

mooi, maar ik zou graag eens een hoofd-

klasser trainen."
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OEFENVORMEN

Verbeteren passen en trappen

Organisatie: 
- Ruimte afzetten met pylonen (40 : 20 meter) 
- 2 spelers in het midden
- Bij pylonen aan de buitenkanten 3 spelers
- Speler A speelt speler B in, die kaatst op inkomende speler C
- Speler C speelt speler D in, die kaatst op inkomende speler A
- Speler A speelt diagonaal naar speler E

Coaching:
- Juiste snelheid en strak inspelen
- Goede been inspelen
- Spelers in het midden op juiste manier bewegen ten opzichte van elkaar

Verbeteren passen en bijsluiten 3e man

Organisatie:
- Half veld 
- 2 grote doelen
- 1 doel op middellijn 
- Punten 16 meter tot aan middellijn

Coaching:
- Balbezit veld groot maken
- Balverlies veld klein maken
- Veldbezetting bewaken
- Elkaar coachen
- Keepers gebruiken bij balbezit
- Juiste manier druk zetten op de bal

Variatie:
- Veld kleiner maken
- Bal maximaal 2 keer raken
- Alleen over de grond medespeler inspelen

Positiespel 7 : 7 + 2 keepers bij balbezittende partij 

A

A

B

C

D
Organisatie: 
- Ruimte afzetten met pylonen (20 : 15 meter) 
- 2 spelers in het midden 
- Bij pylonen aan de buitenkant 2 spelers
- 2 zijden beginnen bij speler A
- Inspelen diepste speler B, speler C in het midden komt eronder en speelt

door naar speler D
- Speler A sluit intussen buitenom in hoog tempo bij en ontvangt de bal van

speler D, hij passt naar speler A aan de overkant

Coaching:
- Juiste snelheid en strak inspelen
- Goede been inspelen
- Spelers in het midden op juiste moment eronder komen
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OEFENVORMEN

Afronden via flanken

Organisatie: 
- Speler 3 speelt naar speler 4, die speler 9 0f 10 inspeelt
- Speler 9 of 10 legt terug op speler 6 of 7, die speler 5 of 8 diep stuurt 
- Speler 5 of 8 zorgt voor voortzetting op ingelopen spelers 2 of 11 en

9 of 10

Coaching:
- Juiste snelheid en strak inspelen
- Goede been inspelen
- Speler 6 op juiste moment onder speler 9

Variatie:
- Speler 6 of 7 loopt ook mee om af te ronden
- Uitbouwen met verdedigers

Positiespel + afronden

Organisatie: 
- Speler A passt richting speler B (links of rechts)
- Speler B neemt aan en zorgt voor voortzetting op speler C

Coaching:
- Goede pass op speler B
- Juiste balaanname door speler B
- Goede voortzetting op speler C
- Juiste manier van positie kiezen door speler C

Variatie:
- 2 inlopende spelers C
- Verdedigers toevoegen

10 | DeTrainerCoach
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IN MEMORIAM
De VVON heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van

Voorzitter VVON District West 1.

JAN  HOVELING
Jan werd een aantal maanden geleden geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte, 

waaraan hij op maandag 2 april j.l. op 70 jarige leeftijd is overleden.

Vele jaren heeft hij zich met veel enthousiasme ingezet voor de VVON, eerst als voorzitter van de afdeling
Utrecht en later als voorzitter van het District West 1.

Wij gedenken hem als een aimabel, gedreven en deskundig bestuurslid.
De Vakbond  Voetbal  Oefenmeesters Nederland  wenst  de familie  veel kracht en sterkte toe om dit voor hen

zo zware verlies te kunnen dragen.

De VVON zal Jan Hoveling enorm gaan missen.
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Martin Niemans, trainer V.V. Reuver A1

'Ik laat spelers liefst
zélf hun fouten 
benoemen'

12 | DeTrainerCoach
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Bij zijn aanstelling als hoofdtrainer van V.V.

Reuver A1, stond het elftal in de 1e Klasse. 

In zijn eerste volledige seizoen (2009/2010) pro-

moveerde Martin Niemans al naar de Hoofd-

klasse. "Wij willen als vereniging minimaal met

alle standaard jeugdteams in de 1e Klasse

spelen, maar streven naar het hoogst haal-

bare." Afgelopen zomer kwam het bijna zover

dat alle geleverde arbeid in de voorgaande 

jaren moest worden weggegooid. Er waren

(te) weinig spelers voor een A-elftal. "Dat zou

enorm zonde zijn, want als we de A1 hadden

teruggetrokken, zouden we het jaar daarop

weer in de 3e Klasse moeten starten. We heb-

ben dus alle beschikbare spelers bij elkaar ge-

schraapt om verder te gaan." Resultaat: een

selectie van veertien spelers, waarvan er nog

zes uit mogen komen in de B-junioren.

Beste elf
Een erg krappe selectie. "Al bij één of twee

blessures heb ik een probleem", weet Nie-

mans. Daarom werden met de B1 goede af-

spraken gemaakt om af en toe verschillende

spelers door te schuiven. "Ik zorg dat die jon-

gens bij de A1 nooit negentig minuten op de

bank zitten, maar toch zijn ze vaak niet alle-

maal even enthousiast om mee te gaan. Ten

eerste hebben ze het gevoel hun eigen team in

de steek te laten en daarnaast is het niveau-

verschil erg groot. De B1 speelt in de 1e

Klasse, het tempo ligt in de A1 véél hoger." 

Ook met zijn eigen spelers is het niet altijd

even makkelijk. "Ik heb zo'n elf basisspelers,

die goed meekunnen in de middenmoot van

de Hoofdklasse. Maar er zitten er natuurlijk

ook nog een aantal bij die dat niveau niet 

halen. Heel eerlijk: voor een paar spelers zou

het beter zijn dat er een A2 was. Begrijp me

goed: ik ben blij dat ik ze erbij heb en zij leren

hier ook van. Dit is echter wel een prestatief

team, ik stel de beste elf op. Het is niet alleen

voor de vereniging, maar ook de spelers be-

langrijk zo hoog mogelijk te spelen. Hoe hoger

de weerstand, hoe beter en sneller iemand

zich ontwikkelt."

Open en eerlijk
Niemans: "Om dat te verkopen, moet je als

trainer heel open en eerlijk zijn. Ik leg de

jongens die minder spelen in één op één ge-

sprekken uit waarom ik voor anderen kies.

Anders krijg ik scheve gezichten, want de

ene speelt elke week en een ander haalt

misschien niet eens de helft van de speel   -

minuten." Zeker dit seizoen zijn de verschil-

len in speeltijd groot, zo weet de trainer. 

"De competitie is veel spannender dan vorig

jaar, er zit onderling weinig krachtsverschil

tussen de teams. Alleen de bovenste twee

steken er bovenuit."

Bijna elke week is het dus erop of eronder.

"En bij 2-2 ga ik niet wisselen om het wisse-

len. Ik wil mijn elftal niet verzwakken." Bijko-

mend nadeel: de goede spelers wéten dat ze

elke week in de basis staan. "Zij missen de

prikkel van een echte concurrent die in hun

nek hijgt. Voorheen kon ik bijvoorbeeld zelfs

schuiven met spelers van de A2 als ik over

mijn eigen jongens niet tevreden was. Dat

prikkelt de spelers van de A1 om beter hun

best te doen en vormt tevens een uitdaging

en stimulans voor de betere spelers van de

A2. Maar vanwege het ontbreken van een A2

ben ik er nu als trainer voor om die prikkel te

verzorgen. Hoe ik dat aanpak? Ik zit er op de

training kort op, laat ze geen moment ver-

slappen."

Charme
Er kleven niet alleen nadelen aan de krappe

selectie. Niemans: "Ik hou niet van te veel

wisselingen in het team. Ik speel het liefst zo

veel mogelijk met een vaste ploeg, dan krijg

je sneller automatismen. De basisspelers krij-

gen zo bovendien meer vertrouwen, zeker bij

de jeugd is dat belangrijk. En ik ben een ge-

lukkig trainer, want deze groep pikt het pre-

cies zo op als ik het hier beschrijf. Ach, het is

ook de charme van het trainen van een

jeugdelftal, je krijgt telkens een nieuwe lich-

ting en weet nooit wat er dan weer bij zit."

Het belangrijkste vindt de oefenmeester dat

Martin Niemans is bezig aan zijn
derde seizoen als trainer/coach
van V.V. Reuver A1. De 46-jarige
Limburger bracht zijn elftal naar
de Hoofdklasse, waar hij nu met
een krappe selectie werkt. 
"Sommige jongens spelen alles en
krijgen geen prikkel van een 
concurrent. Daar ben ik als trainer
voor."

Tekst: Jeroen de Laat
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zijn spelers álles geven op het veld. "Als we

onze taken uitvoeren en er alles aan hebben

gedaan, kunnen we elkaar na afloop niets ver-

wijten. En dan kan het gebeuren dat je toch

verliest. Dat hoort erbij. Al ben ik feitelijk een

héél slechte verliezer, als voetballer al en nu

ook als trainer. Maar het geeft mij voldoening

als ik zie dat mijn spelers een bepaalde onder-

grens hebben. Ze kunnen dan de ene week

een 'zesje' spelen, maar als ze in vorm zijn is

dat een 'acht' of zelfs een 'negen'. Ik kan niet

tegen spelers die hun taken verwaarlozen en

daardoor een 'drie' of 'vier' spelen." 

Goede veldbezetting
In de jeugdopleiding van V.V. Reuver is sinds

dit seizoen een vast beleid opgesteld. Vanaf

de D-pupillen spelen alle teams in een 1:4:3:3-

formatie. "Dit is voor de jeugd een duidelijk

systeem én er is een goede veldbezetting",

vindt Niemans. "Vanaf de A-junioren kan er

wat worden gevarieerd in het systeem. Dit

moet ook, want anders komen ze straks bij de

selectie ineens in aanraking met bijvoorbeeld

een 1:4:4:2-systeem en weet de rechtsbuiten

niet wat hem overkomt als hij in dit systeem

aan de rechterkant van het middenveld staat.

De taken zijn hem dan volkomen vreemd."

Niemans wisselt echter liever niet veel van

systeem - net zomin als hij met zijn spelers

doet. "De meeste tegenstanders in onze

competitie hanteren hetzelfde systeem. Dan

kun je het accent verleggen: tegen een

zwakke ploeg ga je druk zetten, maar als de

tegenstander sterk is kun je even makkelijk

terugzakken met ditzelfde systeem. Speelt

onze tegenstander met twee spitsen, dan

pikken de backs die op en schuift een cen-

trale verdediger naar de nummer 'tien' van

de tegenstander."

Eigen kracht
V.V. Reuver A1 probeert altijd vanuit haar 

eigen kracht en zo veel mogelijk vanuit het 

eigen systeem te voetballen. "We kunnen ons

tegen de koplopers bijvoorbeeld wel helemaal

ingraven, maar wat leer je daar van? Hoe je

achter een bal en man aan moet rennen? Je

kunt aan onze doelcijfers zien dat wij gedurfd

spelen. We hebben er relatief veel tegen, om-

dat we zelf altijd 'vooruit' willen voetballen en

daardoor ruimte weggeven. Met name in de

omschakeling van balbezit naar balverlies.

Bovendien hebben we maar vier verdedigers

en dus een probleem als er één wegvalt.

Daarnaast scoren we weinig, omdat ik geen

échte centrumspits heb. Onze nummer negen

is eigenlijk een rechtsbuiten."

Een verwijt maakt hij zijn centrumspits niet. "Hij

moet gewoon wennen. Daarom is het goed dat

er nu in de hele opleiding 1:4:3:3 wordt ge-

speeld, daarmee kun je in de oudere leeftijds-

groepen steeds meer gaan specialiseren en

heb je een grotere kans op spitsen, die jaren

gewend zijn op die plek te spelen en weten

wat er van ze wordt verwacht. Een scorende

spits is goud waard. Ik ben toevallig bevriend

met de trainer van de hekkensluiter in onze

competitie. Zijn team voetbalt heel aardig,

maar scoort niet. Dat scheelt gewoon behoor-

lijk wat plaatsen op de ranglijst. Wij staan ge-

lukkig nog redelijk in de middenmoot."

Meedenken
Als trainer maakte Niemans een snelle ont-

wikkeling door. Hij moest wel. "In mijn eerste

jaar ging ik veel te veel in op details tijdens

wedstrijdbesprekingen. Dit kun je beter doen

tijdens trainingen. Ik kreeg achteraf van spe-

lers te horen dat het ze te veel werd. Ze kon-

den het allemaal niet onthouden. Ik was dat

gewend uit mijn verleden bij het eerste elftal",

aldus de oud-speler, die tussen zijn zeven-

tiende en 35e in de hoofdmacht uitkwam. "Ge-

lukkig zijn de tijden nu veranderd. Vroeger

droeg een trainer zijn spelers wat op en zei-

den wij: 'Ja, trainer'.
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Ik ben echter voor interactie. Iedereen mag

zijn mening geven, al hak ik uiteindelijk de

knopen door. Elke speler speelt in dienst van

het team en voert uit wat ik van hem vraag."

Niemans: "Ik wil dat ze als teamspeler leren

denken en niet puur hun eigen potje spelen.

Dat kan door ze vrijheid te geven om hun me-

ning te uiten. Ik benoem de fouten die ze ma-

ken, maar liever zie ik dat ze dat zélf doen. Dat

blijft het beste hangen. Als ik wat zeg, is het

voor zo'n jongen makkelijk 'ja, trainer' te zeg-

gen. Daarom vraag ik ook regelmatig vóór een

training: wat denk je dat ik met deze oefening

wil bereiken? En ik laat ze na de wedstrijd een

analyse van de tegenstander maken. Zo gaan

ze meedenken en doen ze niet alleen hun ei-

gen ding. Het ideaalplaatje is dat ze zélf tijdens

een duel constateren waar de zwakke en

sterke punten van de tegenstander liggen en

daar op inspelen."

Twijfelen
De coach houdt zich dus vooral bij de basis-

taken van zijn spelers. Hij stampt de kopjes

niet vol met allerlei opdrachten. "Het zijn de

standaard zaken waar ik op hamer: in balbezit

het veld 'groot' maken en zonder bal 'klein'.

De juiste onderlinge afstanden zijn daarin

heel belangrijk. Een paar meter naar links of

rechts kan veel verschil uitmaken. Ik merk dat

sommige spelers zelfs dáár nog moeite mee

hebben, dus ik blijf dat herhalen. Verder heb

ik per positie een takenpakket: wat doet hij in

balbezit en wat zonder de bal? In individuele

gesprekken ga ik daar iets verder op in. De

trainingen gebruik ik om hier op te oefenen,

je kunt het spel dan makkelijk stilleggen, vra-

gen stellen aan spelers en uitleg geven wat

je wilt zien."

Waar hij ook veel mee bezig is, is zijn spelers

vertrouwen geven. "Ik wil ze bewust maken

dat ze keuzes moeten maken in het veld. Twij-

felen is het slechtste wat een voetballer kan

doen. Zodra je een actie maakt en je gaat twij-

felen, is het al te laat. Ik zeg mijn spelers dat ze

beter een foute beslissing kunnen nemen dan

geen beslissing. Natuurlijk, het kán en zal een

keer mis gaan, maar accepteer dat van elkaar.

Iedereen maakt fouten. Het heeft ook geen zin

om als speler op het veld met elkaar in discus-

sie te gaan, het is toch niet terug te draaien.

De spelers mogen elkaar tijdens een wedstrijd

best aanspreken, maar wel kort en krachtig.

De wedstrijd gaat gewoon door, de tegenstan-

der zal echt niet wachten." 

Niemans spreekt zijn spelers daarom liefst na

de wedstrijd of zelfs op maandag aan. "Direct

na een duel zijn de emoties hoog, ook bij mij.

Het is daarom vaak beter om pas op de eerst-

volgende training rustig op bepaalde aspecten

terug te komen." De sympathieke Limburger zal

zijn spelers nooit afzeiken. "Ik ken maar weinig

spelers die beter worden van negatieve kritiek.

Ik probeer het altijd rustig en positief te bren-

gen. Zeker met jonge spelers is dat belangrijk." 

Laatste stap
De jeugdtrainer moet zijn spelers ook klaarma-

ken voor het 'echte' werk; spelen in de selec-

tie van V.V. Reuver. In de A1 zetten ze die be-

langrijke laatste stap naar de senioren. "Het

grote verschil tussen de A1 en de senioren is

de fysieke kracht. Daar moeten mijn jongens

erg aan wennen. We proberen de stap te ver-

gemakkelijken door enkele spelers na de win-

terstop één keer per week mee te laten trainen

bij het eerste en tweede team. Soms mogen ze

zelfs een wedstrijdje meespelen."

Die doorstroming is tevens het doel van Nie-

mans. "Het geeft mij voldoening als ik zie dat

ze de overstap naar het eerste of tweede team

kunnen zetten. Mijn eigen streven is om ieder

jaar minimaal twee tot drie volwaardige spe-

lers af te leveren voor de selectie." Maar ple-

zier blijft altijd voorop staan. "Nog voor de ont-

wikkeling. Vooral rond deze leeftijd haken er

veel af door uitgaan, vriendinnetjes of studie.

Je moet ze dan ook niet te hard aanpakken als

ze een keer geen zin hebben. Dat moet echter

niet te vaak voorkomen. Passie en plezier zijn

belangrijk; zonder die ingrediënten kan er niet

worden gepresteerd."

Naam Martin Niemans
Geboortedatum 6 december 1965, 

Reuver
Trainersdiploma TC III Jeugd

Als speler
1974-1982 V.V. Reuver (jeugd)
1982-2000 V.V. Reuver 1
2000-2007 V.V. Reuver 3

Als trainer
2009-heden V.V. Reuver A1

In het seizoen 2008/2009 werd Martin Nie-
mans door de voorzitter van V.V. Reuver ge-
vraagd om de A1 te trainen. "De toenmalige
trainer klikte niet meer met de spelersgroep
en daardoor vielen de resultaten tegen",
verklaart Niemans. "Hij en de spelers wil-
den graag uit elkaar. Ik had zelf helemaal
geen ervaring met het coachen van een
jeugdelftal, dus ik moest daar eerst goed
over nadenken. Het enige wat ik had ge-
daan op trainersgebied, was mijn eigen
derde elftal trainen. Zij hadden in mijn laat-
ste seizoen namelijk geen trainer. Ik besloot
voor mezelf te gaan kijken hoe het was om
als coach met oudere jeugd te werken." In
het lopende seizoen hield Niemans de A1 in
de 1e Klasse. "Het bestuur was tevreden en
wilde mij langer houden. Ik haalde er veel
voldoening uit, dus besloot er voor te gaan.
In het begin dacht ik nog veel te veel als
speler. Daar kwam ik achter toen ik de trai-
nerscursus TC III jeugd ging volgen. Ik was
alleen maar bezig met: waar is de bal?
Maar als trainer moet je anders naar het
spelletje kijken, van die cursus heb ik veel
profijt gehad. Nog steeds trouwens, want je
raakt nooit uitgeleerd als trainer."

PASPOORT
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Organisatie: 
- 6 pylonen 
- Minimaal 8 spelers 
- Speler A speelt naar B, speler B kaatst op speler C, die direct door passt

naar speler D, deze neemt met buitenste been aan, draait open en passt
door naar E, E kaatst op F en F weer naar A

- Ballen laag houden, strak over de grond
- Doorstromen: spelers lopen bal na

Coaching:
- Juiste balsnelheid
- Vooracties maken
- Bal pas spelen zodra wordt gevraagd (vooractie)
- Inspelen op buitenste been

Methodiek
- Eerst zonder vooractie, daarna met vooractie
- Moeilijker maken: ook spelers A en D de bal direct laten spelen
- Afstand tussen A-B en D-E vergroten en boogbal laten geven tussen A-B en D-E
- Oefening links- en rechtsom laten uitvoeren

Verbeteren technische vaardigheden passen en trappen 

Organisatie:
- 4 pylonen 
- Minimaal 6  spelers + 1 keeper
- Speler A speelt in op buitenste been van speler B, speler B neemt aan,

draait open en passt naar speler C, die door passt naar speler D, speler
D legt af op speler B die afwerkt op doel, B gaat bal halen en D neemt
meteen de plaats in van B en vraagt om de bal 

- Ballen laag houden, strak over de grond 
- Doorstromen: A naar C, C naar D, D naar B, B sluit aan achter rij bij A

Coaching:
- Juiste balsnelheid
- Vooracties maken
- Bal pas spelen zodra wordt gevraagd (vooractie)
- Inspelen op buitenste been
- Speler B achter de bal blijven zodra D wordt ingespeeld, juiste moment

van inlopen kiezen 

Verbeteren technische vaardigheden; balaanname,passen en bijsluiten 3e man 

Organisatie:
- 5 pylonen 
- Minimaal 8 spelers + 1 keeper
- Speler A (centrale verdediger) speelt in op speler B (vragende centrale mid-

denvelder), die de bal passt op C (rechtermiddenvelder), deze speelt de naar
binnen komende speler D (rechterspits) aan, die de bal teruglegt op B die is
bijgesloten, B geeft vervolgens steekbal op E (spits), die afwerkt op doel 

- Doorstromen: bal nalopen

Coaching:
- Juiste balsnelheid
- Vooracties maken
- Bal pas spelen zodra wordt gevraagd (vooractie)
- Speler E (spits) eerst in breedte lopen en op juiste moment diepte zoeken

voor steekbal

Methodiek
- Eerst zonder vooractie, daarna met vooractie
- Moeilijker maken: bal direct spelen (eventueel eerst maximaal 2x raken)

Oefenen van vaste loop- en ballijnen in 1-4-3-3 systeem

16
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OEFENVORMEN

Organisatie: 
- 5 pylonen 
- Minimaal 8 spelers + 1 keeper
- Speler A (centrale verdediger) speelt in op speler B (vragende centrale

middenvelder), die de bal inspeelt op C (rechtermiddenvelder), deze speelt
de naar buiten komende speler D (spits) aan, die de bal laat vallen op spe-
ler E (rechterspits), deze steekt de bal naar de opkomende speler F 
(middenvelder), die afwerkt op doel 

- Doorstromen: bal nalopen 

Coaching:
- Juiste balsnelheid
- Vooracties maken
- Bal pas spelen zodra wordt gevraagd (vooractie)
- Juiste moment van inspelen
- Speler F ruimte laten voor de steekbal (geduld hebben en achter de bal

blijven) en op juiste moment diepte zoeken voor steekbal

Methodiek:
- Eerst zonder vooractie, daarna met vooractie
- Moeilijker maken: bal direct spelen (eventueel eerst maximaal 2x raken)

Oefenen van vaste loop- en ballijnen in 1-4-3-3 systeem (variatie)

Organisatie:
- 4 poppen of vergelijkbare markeringen 
- Pylonen 
- Minimaal 10 spelers + 1 keeper
- Speler A loopt met bal naar pop I; speler B loopt in de dode hoek/ vanuit de

rug van deze pop weg, speler A passt de bal in de ruimte achter en links
van pop I, in de loop van speler B, B neemt de bal mee en loopt schuin
door naar pop II, speler C loopt diagonaal in dode hoek/vanuit rug van pop
II, speler B geeft een steekbal naar speler C in de ruimte binnendoor bij
pop II, speler C loopt door en werkt af op doel

Coaching:
- De loopacties van spelers B en C dienen op het juiste moment plaats te

vinden (timing en geduld), afgestemd op de speler die de pass gaat geven,
voor speler C geldt daarnaast dat hij niet te snel diep gaat en daardoor
buitenspel loopt 

- Oefening afwisselend via links en rechts uitvoeren
- Doorstromen: spelers lopen bal na

Bevorderen timing loopacties 

Organisatie:
- 2 verplaatsbare grote doelen
- Pylonen voor afbakening vrije ruimte zijkanten
- 16 spelers + 2 keepers
- Partijvorm wordt op middelste deel van veld gespeeld
- Alleen scoren uit voorzet van buitenspelers van aanvallende team 
- Opbouw: bal mag alleen naar buitenspelers worden gespeeld door mid-

denvelders of aanvallers van aanvallende partij, dus niet door verdedigers
of keeper, makkelijker maken: ook verdedigers of keeper mogen van ach-
teruit buitenspelers aanspelen

- Buitenspelers hebben geen weerstand van verdedigers
- De buitenspeler van de aanvallende partij aan de andere kant van de speler

die voorzet mag/moet ook inkomen bij de voorzet

Coaching:
- Buitenspelers vrij lopen, aanspeelbaar zijn, vrije passlijn opzoeken als ontvanger
- Balaanname op buitenste been en naar voor gericht
- Voorzet zo snel mogelijk geven
- Aanvallers op juiste moment inlopen op voorzet (niet er al staan)

Bevorderen gebruik ruimtes op de vleugels, veld breed houden 
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Stromanconstructie zoals nu wordt 
gehanteerd bij Topklasser SVZW is 
volgend seizoen niet meer toegestaan

Na aangifte door VVON 

eindelijk actie tegen Kraaij jr. vanuit de KNVB

18 | DeTrainerCoach

HOOFDBESTUUR

Kraaij jr. maakte, kennelijk met instemming

van SVZW, voor zijn werkzaamheden als

(hoofd)trainer/coach gebruik van een con-

structie waarbij een wel bevoegde

trainer/coach formeel voor SVZW als zodanig

werkzaam was. De VVON heeft de KNVB ook

op deze de stromanconstructie attent ge-

maakt en gemeld dat de werkwijze bij Top-

klasser SVZW volgens de reglementen van

de KNVB niet is toegestaan. Het was en is

voor iedereen volstrekt duidelijk dat Kraaij jr.

(hij beschikt over geen enkel trainersdiploma)

werkzaam is al onbevoegde trainer/coach.

Ook de KNVB erkende na enige tijd dat hier

inderdaad sprake is van handelen in strijd

met Artikel 17 Algemeen Reglement. Omdat

de KNVB desondanks niet handhavend op-

trad, heeft de VVON medio maart 2012 na-

mens haar 3500 leden aangifte bij de

Tuchtcommissie gedaan wegens handelen in

strijd met Artikel 17 Algemeen Reglement.

De KNVB liet ons, enkele uren na de door

ons gedane aangifte, per email weten dat zij

hadden besloten om Kraaij jr. tot aan het

einde van dit lopende seizoen dispensatie

te verlenen. De KNVB heeft schriftelijk aan

Kraaij jr. gemeld dat indien deze constructie

wordt toegepast bij een nieuwe vereniging,

of na het huidige seizoen bij SVZW, dit niet

meer zal worden getolereerd en dat indien

wordt geconstateerd dat Artikel 17 opnieuw

wordt overtreden, door de KNVB aangifte

zal worden gedaan bij de Tuchtcommissie.

Als VVON hadden wij graag een uitspraak

willen hebben van de Tuchtcommissie die

zou gelden voor het huidige seizoen. 

Het heeft de VVON verbaasd dat tot het

verlenen van dispensatie is besloten omdat

volgens afspraken tussen de KNVB en de

VVON dispensatie alleen kan worden ver-

leend aan een Trainer-coach die minimaal

beschikt over het naast lagere diploma.

Omdat Kraaij jr. over geen in Nederland er-

kend (voetbal)trainersdiploma beschikt, is

de dispensatie naar onze mening een on-

juist toegepaste maatregel. 

Kraaij jr. gaat volgend seizoen aan de slag

bij JVC Cuijck. Naar verluidt heeft JVC

Cuijck al geprobeerd de KNVB om de tuin

te leiden door te zeggen dat Kraaij jr. gaat

werken als technisch directeur. Gelet op de

brief van de KNVB gaan wij er echter van-

uit dat, mocht Kraaij jr. opnieuw gaan trai-

nen en/of coachen, de KNVB conform haar

eigen brief direct aangifte zal doen bij de

Tuchtcommissie. Uiteraard zal de VVON

deze kwestie op de voet volgen en indien

nodig (opnieuw) aktie ondernemen.

De VVON vraagt al vele jaren aandacht voor het fenomeen van het on-

bevoegd trainen. Die aandacht gold ook voor de situatie bij de voetbal-

vereniging SVZW waar medio november 2011, de heer H. Kraaij jr. werd

aangesteld als hoofdtrainer.
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Keepersschool
met eigen sausje

KEEPERSTRAINER

Mark van Stipriaan, 

keeperstrainer Koedijk en eigenaar keeperschool Keepersworld Alkmaar

Ruim twintig jaar zit keeperstrainer Mark van Stipri-
aan al in het vak. Hij werkte voor verschillende 
(betaald voetbal) clubs en verzorgde vele trainings-
kampen. Momenteel is hij druk met van alles, maar
vooral met zijn eigen keeperschool. “Daarin combi-
neer ik alles wat ik geleerd heb met mijn eigen
sausje.”

Tekst & beeld: Lars van Soest
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Het CV van Van Stipriaan is indrukwekkend. Vanaf 1990 was de

Noord-Hollander in verschillende functies actief bij Alkmaarsche

Boys, Hollandia T, Dirkshorn, HFC Haarlem en Kolping Boys. Naast

keeperstrainer was hij ook actief als hoofdjeugdopleidingen en

hoofd (jeugd)trainer. Daarnaast hielp hij mee tijdens de keepers-

kampen van Frans Hoek en verzorgde hij trainingskampen in de

Verenigde Staten. 

Momenteel werkt Van Stipriaan als jeugdscout en keepers-

trainer van de voetbalschool bij AZ. Daarnaast verzorgt hij de 

keeperstrainingen voor de selectie en de A-junioren van Koedijk. 

Keepersschool
met eigen sausje
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Het aannemen van zoveel veelzijdige banen

binnen het voetbal deed hij niet bewust,

maar heeft hem achteraf alleen maar goed

gedaan, stelt Van Stipriaan. “Een team is

één geheel. De keeper heeft een speciale

rol, maar hoort daar ook bij. Vooral in Ne-

derland, waar we verwachten dat een doel-

verdediger meevoetbalt. Ik denk dat het

daarom als trainer zijnde goed is om beide

kanten te ervaren: de kant van keeperstrai-

ner en de kant van hoofdtrainer.”

Combineren
Van Stipriaan volgde ook veel cursussen.

Waaronder die van Frans Hoek, maar ook

die van Maarten Arts. “Aan beide heb ik

veel gehad. Frans Hoek staat grotendeels

voor de basis van het keepen, het verwer-

ken van de ballen vanuit de uitgangshou-

ding.  Bij Maarten Arts wordt meer

gehamerd op het aanvallen van de bal, het

verwerken en snel weer inbrengen in het

spel. Dat gaat iets verder. Ik denk dat beide

manieren goed te combineren zijn.”

En dat is dan ook precies wat Van Stipriaan

doet in zijn eigen keeperschool die hij vorig

jaar opstartte: Keepersworld Alkmaar.

Daarin combineert Van Stipriaan inzichten

en indrukken die hij ooit opdeed, met zijn

eigen visie die hij gedurende de jaren ont-

wikkelde. 

Met Keepersworld Alkmaar traint Van Sti-

priaan bijvoorbeeld het hele jaar door en

zijn de trainingen, die elke vrijdag plaats-

vinden, niet na tien of twaalf weken over.

“Veel keeperscholen stoppen in de winter,

maar dat vind ik niks. Dan zakt de oefenstof

weer weg en moet je in februari weer gro-

tendeels opnieuw beginnen. Daarom gaan

wij het hele jaar door, van 1 september tot 1

juni. De kinderen betalen per training."

Thema’s
Er zijn nog veel meer zaken die Van Stipri-

aan als zijnde zijn ‘eigen sausje’ in de voet-

balschool geïmpregneerd heeft. Neem de

verschillende thema’s die hij hanteert. Elke

drie weken staat een bepaald thema cen-

traal. Daar wordt dan op getraind. Dat kan

zijn het vangen van een voorzet, maar bij-

voorbeeld ook de terugspeelbal. “Zelfs met

tweedejaars E-pupillen trainen we daar al

op. Die jongens moeten de basis van het

verwerken van de terugspeelbal in de D-

pupillen onder de knie hebben. Daarom oe-

fenen we er nu al op. In de D mag het in

wedstrijden eigenlijk niet meer fout gaan,

op de trainingen in de E nog wel.” 

Het werken met thema’s heeft veel voorde-

len, meent Van Stipriaan. Zo zijn de spelers

langere tijd met de stof bezig en hebben ze

langer de tijd om te leren. “Daarnaast ben

je doordat je weet wat je wilt bereiken effi-

ciënter aan het werk. Na die drie weken

kun je dankzij het formeren van eindtermen

ook een soort rapport maken en weet je

wat goed is gegaan en wat minder.”

Verantwoordelijkheid 
Van Stipriaan probeert zijn keepers verant-

woordelijkheid bij te brengen door ze op

trainingen veel zelf te laten doen. “Natuur-

lijk moet een trainer soms mee doen of iets

voordoen, maar het liefst laat ik mijn kee-

pers elkaar zelf de ballen schieten, gooien

en/of toewerpen. Ze moeten dan verant-

woordelijkheid nemen en geconcentreerd

zijn. Als zij het niet goed doen, heeft de an-

dere keeper daar last van. In aanloop naar

een wedstrijd is dat ook belangrijk. Con-

centratie is cruciaal. Zelfs in de warming-

up. De ene keeper schiet de andere dan in

en dat moet goed gaan, anders kan de kee-

per een beslissende fout maken in de wed-

strijd.”

Opvangen
Van Stipriaan legt tijdens de trainingen

veel aandacht op de warming-up. Niet zon-

der reden. “Ik train 75 minuten per keer.

Met altijd een lange warming-up waarin

veel beweging- en voetenwerk zit. De fy-

siek van kinderen is tegenwoordig door het

niet meer buitenspelen minder dan vroeger

en dat moet op een andere manier opge-

vangen worden. Want het is heel belang-

rijk, zeker voor een keeper. Die moet op

een goede manier op zijn benen staan, op

zijn lijn bewegen en uitkomen.”

Omschakelen
Dat Van Stipriaan dankzij zijn uiteenlo-

pende werkzaamheden met keepers van

verschillende leeftijden en allerlei niveaus

te maken heeft, maakt hem niet uit. Hij kan

gemakkelijk omschakelen, zoals hij zelf

zegt. “Ik kan me goed inleven in een keeper

en zijn kwaliteiten. Daarom maakt het voor

mij niet uit of ik een niet selectiekeeper

train of een selectiekeeper. Ik probeer tij-

dens een eerste kennismaking of training

altijd meteen een inschatting te maken van

de kwaliteiten van de keepers. Daarna ga ik

met ze trainen naar hun kunnen. Zo kan ik

binnen een training ook individueel ver-

schillend trainen. Misschien is een van de

keepers wat verder dan de ander, nou dan

schiet ik naar hem bijvoorbeeld wat moeilij-

kere ballen en naar de andere wat makke-

lijkere. Zo kan de mindere keeper in kleine

stapjes naar het niveau van de ander 

toegroeien. Als ik een evenredig niveau

aanhoud, moet de mindere doelman een te

grote stap behappen en raakt hij wellicht

gefrustreerd en bang, omdat dingen niet

lukken.” 

Twee kanten
Aan de keeperschool kleeft wel een klein

nadeel. “Ja, je mist soms wel eens spelers.

Die heb je, zeker bij de oudere keepers, 

eigenlijk wel nodig om zaken wedstrijdecht

te maken. De basis hebben ze als het goed

is dan al onder de knie en het werken in

een team wordt dan belangrijker. Soms

spelen de keepers daarom een partijtje.

We werken tenslotte via de Nederlandse

manier. En zoals ik al eerder zei is het als

trainer belangrijk om de twee kanten van

het trainersvak te ervaren; voor een keeper

geldt dat net zo.” Voetballen, maar ook kee-

pen dus. Het is een van de ingrediënten van

Van Stipriaans eigen speciale keepers-

sausje.
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KEEPERSTRAINER
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Organisatie:
- Ballen
- 4 pylonen
- 6 loopstokken
- Afstand tussen de doelen 12 meter en tussen de loopstokken ander-

halve voet

Methodiek:
Verwerken bal buik/borst hoogte 
- K2 gaat over de loopstokken d.m.v. twee passen ritme en komt in de

uitgangshouding en verwerkt daarna de bal van K1
- K1 gooit de bal onderhands tussen de schouder en heupen naar K2

en loopt daarna zijn bal achterna 
- K2 gooit daarna de bal naar K3, enz. 

Variatie:
- De bal i.p.v. onderhands vangen, bovenhands vangen 

Coaching:
- Moment van komen in de uitgangshouding
- Uitgangshouding
- Handen zo vroeg mogelijk contact met de bal
- Snelheid uit de bal 
- Vingertoppen eerst contact (zachte balbehandeling)
- Hand in W-vorm (bovenhands vangen), gestrekte armen

Onderhands vangen i.c.m. twee passen ritme 

K1
K2 K3

1

2

3

Organisatie:
- Ballen
- De trainer speelt vanuit het midden van de 16 meterlijn de bal over

de grond naar keepers 1, 2 en 3 toe 
- De keepers pakken de aanname rechts en spelen de bal naar de

keeperstrainer terug

Variatie:
- Bal aanname links uitdraaien

Coaching:
- Aanname rechts 
- Positie in het doel waarbij de keepers licht op de voorvoeten staan
- Dwingend coachen waar je de bal wil hebben
- K1 geeft aan waar hij de bal wil hebben in woord en gebaar: hier!
- K1 strekt de arm en spreidt de vingers naar de rechterkant
- Positie in het doel is nu belangrijk, keeper moet dus niet teveel naast

het doel de bal vragen (1e doel is bal tegenhouden)
- Aannames rechts de bal met de binnenkant van de voet en in het

hart van de bal pakken
- Gebruik de totale oppervlakte/breedte van de schoen
- Aanname niet onder het lichaam vandaan halen
- In de aanname licht voorwaarts bewegen
- Aanname bij je houden i.v.m. voortzetting en eventuele druk van de

tegenstander

Meevoetballen (balaanname rechts uitdraaien)
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OEFENVORMEN
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RINUS MICHELS AWARDS

De VVON heeft uit elk district een trainer genomineerd. Tijdens 

het trainerscongres op vrijdag 18 mei 2012 te Zwolle kiezen de 

aanwezige trainers hun beste collega. Voor de volledige procedure

en de beoordelingscriteria kunt u kijken op www.trainerscongres.nl.

NOMINATIES RINUS MICHELS AWARDS

Voor de beste 
Trainer-coach in het 
amateurvoetbal, 
seizoen 2011-2012 
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RINUS MICHELS AWARDS

Gerrie Benes – vv Drenthina (Noord)

Hanteert bij voorkeur een aanvallende 1:4:3:3 speelstijl binnen

zijn eigen voetbalvisie. Hij bemoeit zich graag met de jeugdoplei-

ding en past gedoseerd jeugd in. Hij werkt met een periodise-

ringsmodel en probeert steeds op een duidelijke en respectvolle

wijze te communiceren met spelers. Hij maakt als coach gebruik

van “Action Type”.

Eric Meijers – Achilles ‘29 (Oost)

Is bezig aan zijn tiende seizoen bij deze club. Werd vorig jaar

kampioen in de zondag Topklasse en is ook nu weer een belang-

rijke kampioenskandidaat. Speelt graag aanvallend voetbal in

een hoog tempo, waarbij diep spelen gaat voor breed spelen. Hij

wil altijd winnen en coacht ook op die manier. Heeft een goed

gevoel voor verhoudingen en vindt ook sfeer belangrijk. 

Piet Drijvers – RKSV Nemelaer (Zuid 1)

Werkt al sinds 2000 bij Nemelaer. Is begonnen in de 4e klasse en

is nu een belangrijke kandidaat om kampioen in de 1e klasse te

worden. Van de huidige 18 selectiespelers hebben 16 spelers

onder zijn leiding hun debuut gemaakt. Hij is een echte clubman

en investeert graag tijd en energie in het aanwezige talent bin-

nen de vereniging. 

Dominik Vergoossen – RKSV Bekkerveld (Zuid 2)

Speelt graag 1:4:3:3 omdat dit voor met name jeugdspelers het

meest herkenbaar is. Probeert vast te houden aan zijn eigen

visie en ideeën, maar sluit zijn ogen en oren niet voor andere in-

valshoeken. Speelt graag dominant in balbezit vanuit een goede

veldbezetting. Hij is zeer collegiaal en correct in de omgang met

spelers, arbitrage en media.

Bart Logchies – AFC Ajax (amateurs zaterdag) (West 1)

Heeft een eigen visie op voetbal, maar respecteert de manier

van voetballen bij de club waar hij werkt. Houdt binnen de geko-

zen speelwijze maximaal rekening met de individuele kwaliteiten

van zijn spelers. Hij maakt als trainer/coach gebruik van video

analyse en betrekt zijn spelers bij zijn analyse. Communiceert

respectvol met spelers, collega’s en de media.

Niek Oosterlee – Rijnsburgse Boys (West 2)

Speelt graag verzorgd en aanvallend met echte buitenspelers.

Ziet het als zijn taak om spelers als team beter te laten voetbal-

len en geeft veel aandacht aan het groepsproces met de focus

op het gemeenschappelijke doel. Maakt gebruik van video ana-

lyse en individuele periodisering. Vindt een goede voorbereiding

op trainingen/wedstrijden van groot belang. 
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ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Van interviews en
scoren in eigen doel

Nog altijd blijken er trainers te zijn die, nadat

zij de mededeling van het ontslag hebben ont-

vangen, enige tijd laten verstrijken, voordat zij

de districtsbestuurder van de VVON om advies

vragen.

Desgevraagd verklaren deze trainers steevast

dat zij van mening waren dat zij het geschil

met de vereniging zonder hulp van de VVON

konden oplossen. De werkelijkheid is in de

meeste gevallen anders.

Schade beperken
In de eerste dagen nadat het ontslag is mee-

gedeeld, is de kans op het beperken van

schade het grootst. Zoals bekend zijn vele

(amateur) voetbaltrainers werkzaam bij (voet-

bal)werkgevers die zijn gevestigd in - of op

een redelijk overbrugbare afstand van hun

woonplaats. Van conflicten tussen voetbaltrai-

ner en -werkgever wordt al na korte tijd mel-

ding gemaakt in de lokale media. Er zijn mij ge-

vallen bekend waarin dat zelfs gebeurde nog

voordat daarover op de website van de vereni-

ging een bericht was verschenen.

Nauwelijks te beheersen
Met het verschijnen van berichten in de media

raakt het conflict in een nog nauwelijks te be-

heersen proces. Bestuurders van de vereni-

ging (de werkgever) laten zich veelal niet on-

betuigd om onomwonden hun mening over

een conflict met een trainer te geven. Vaak ge-

beurt dat nog voordat met de trainer is gespro-

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Tenzij er een duidelijke (financiële) regeling is overeengekomen, moet altijd worden 
geprotesteerd tegen het besluit van een vereniging (werkgever) om de trainer-coach te
ontslaan. Deze opmerking lijkt een ‘open deur’, maar de praktijk leert anders.

Tekst: R. Beele
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ken of ‘hoor- en wederhoor’ is toegepast. Het

is slechts weinig verenigingsbestuurders ge-

geven om in conflictsituaties met trainers, ver-

tegenwoordigers van de lokale media te mel-

den dat eerst met de trainer/coach gesproken

zal worden alvorens mededelingen over de

ontstane situatie worden gedaan. De realiteit

gebiedt te zeggen dat ook een enkele trainer-

coach de verleiding van de microfoon niet kan

weerstaan. De boosheid en teleurstelling van

de coach vormen dan vaak de voedingsbodem

voor gepeperde kritiek richting vereniging/ver-

enigingsbestuur. Daarmee is de escalatie een

feit en de situatie onomkeerbaar.

Uitingen in de media
Overigens is mij in de mij bekende (in de media

uitgesponnen) gevallen gebleken dat er bedui-

dend minder trainers zich in de media hadden

geuit dan verenigingsbestuurders. Als de mo-

gelijkheid wordt benut om in een vroeg sta-

dium tot afspraken te komen over het reageren

op vragen van locale media, kan veel ergernis

en schade worden voorkomen. De trainer/

coach heeft daarbij een niet te verwaarlozen

belang.

Ten eerste zal een eventueel geïnteresseerde

opvolgende (voetbal)werkgever geen nega-

tieve indruk van de trainer/coach krijgen naar

aanleiding van een geschil in de arbeidsver-

houding met de bestaande voetbalwerkgever.

Het voorgaande geldt ook voor de ‘niet-voet-

balwerkgever’ van de trainer/coach. Immers,

er zijn zeer veel trainer/coaches in het ama-

teurvoetbal die ook nog werkzaamheden ver-

richten uit hoofde van een arbeidsovereen-

komst met een niet-voetbalwerkgever. 

Tenslotte is er altijd een geringe kans op voort-

zetting van de arbeidsovereenkomst met de

bestaande voetbalwerkgever. Deze kans is 

nihil als partijen elkaar in de media al hebben

bestookt.

Beeldvorming
Een onprettige bijkomstigheid is dat in dat ge-

val uiteraard ook een beeld van de

trainer/coach ontstaat bij lezers, waaronder

de genoemde eventueel opvolgende voetbal

werkgever en de bestaande niet-voetbal

werkgever. Daarnaast zijn er uiteraard ook het

gezin en andere familieleden van de trainer/

coach.

Onlangs is mij opnieuw gebleken dat de in-

vloed van ‘het’ voetbal groot is. Kort nadat een

trainer/coach zich in de media nogal negatief

had uitgelaten over enkele leden van het be-

stuur van de voetbal werkgever, had de niet

voetbal werkgever de trainer/coach gevraagd

of hij zich in het vervolg iets minder krachtig

zou willen uitlaten. De trainer coach was

naast zijn voetbalwerkzaamheden werkzaam

in een verkoopfunctie in een branche waarin

ongenuanceerde meningen niet erg op prijs

werden gesteld. De trainer/coach werd fijn-

tjes te verstaan gegeven dat de niet-voetbal

werkgever niet met stevig verbaal gedrag van

(voor die werkgever) de verkoopmedewerker

geassocieerd wilde worden. De daaropvol-

gende reactie van de trainer-coach dat voet-

bal 'emotie' was,werd door de niet-voetbal

werkgever niet als een serieus excuus aan-

vaard.

Contraproductief
Berichten in de media kunnen ook in andere

zin contraproductief werken. Indien een trai-

ner/coach, ongeacht of dit al of niet terecht is,

zich in interviews nogal negatief heeft uitge-

drukt over de verhouding met de voetbalwerk-

gever, heeft de laatste een argument in han-

den om de arbeidsovereenkomst te laten

ontbinden. Dat geldt met name als uit de inter-

views blijkt dat het vertrouwen van de coach

in (het bestuur van) de voetbalwerkgever zo-

danig is afgenomen dat van een succesvolle

voortzetting van de arbeidsovereenkomst

geen sprake meer kan zijn. Indien in het voor-

gaande geval de coach inmiddels ook op non-

actief is gesteld, is het nagenoeg zinloos om in

correspondentie met (de advocaat van) de

voetbalwerkgever te melden dat de coach be-

reid is de overeengekomen arbeid uit te voe-

ren.

Uit het geheel van de feiten en omstandighe-

den zal dan moeten blijken of het aanbod van

de trainer/coach tot het verrichten van arbeid

realistisch is. Indien daarvan geen sprake is,

ligt een beëindiging van de arbeidsovereen-

komst wegens wijziging van omstandigheden

in het verschiet.

Het is dan ook van belang dat de trainer/coach

niet op eerste emoties reageert, maar zich

voor alles rekenschap geeft van de kansen om

het ontslag of de non-actief stelling aan te

vechten. Voorafgaande interviews met nega-

tieve uitlatingen van de trainer-coach gelden

in die gevallen als scoren in eigen doel. 
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COLUMN

HANS BIJVANK Zaterdag

Ik heb niets met religie, maar ik heb er ook

niets op tegen dat anderen hun religie volop

beleven. Dat moeten we allemaal in vrijheid

kunnen bepalen. Wat ik me al geruime tijd af-

vraag, is of de splitsing tussen het zaterdag- en

zondagvoetbal nog wel van deze tijd is? Ik kan

me voorstellen dat er mensen zijn die op religi-

euze grondslag niet op zondag willen voetballen.

Dat mag en dat is ook de reden dat het zater -

dagvoetbal al voor de oorlog werd ingesteld. De

KNVB heeft al die aparte bonden, kort na de

Tweede Wereldoorlog, onder één paraplu ge-

bracht, echter wel met de voorwaarde dat de

clubs van de Christelijke Nederlandse Voetbal-

bond (CNVB) niet op zondag hoefden te voetbal-

len en de leden van de Rooms Katholieke

Voetbalbond (RKVB) niet voor 12.00 uur op zon-

dag hoefden te spelen. Van die laatste bepaling

is nu al bijna niets meer over. Echter nu, decen-

nia later, is er van die afsplitsing op religieuze grondslag niet veel meer te bespeuren. Anno 2012

heeft het zondagvoetbal moeite om het zaterdagvoetbal bij te benen. Dat komt hoofdzakelijk

omdat zondag voetballers massaal de overstap richting de zaterdag hebben gemaakt. Het za-

terdagvoetbal omarmt al die spelers met plezier, omdat ook daar de prestatiedrang groter is dan

de religieuze beperkingen. Feit is wel dat voetballers die nog puur vanwege hun religie niet op

zondag willen spelen bepaald niet meer in de meerderheid zijn in het zaterdagvoetbal. Reden is,

dat er vooral in de top van het zaterdagvoetbal fors wordt betaald, wat een uitstekende reden

blijkt te zijn om de overstap te maken. Een andere reden is dat veel spelers de geneugten van

voetballen op zaterdag hebben ontdekt om op ‘s-avonds te kunnen gaan stappen en op zondag

lekker uit te kunnen slapen. Kortom: het zondagvoetbal hapt naar adem. Met het instellen van

de Topklasse zou een stap in de goede richting kunnen worden gezet door één of twee lande-

lijke klassen in te stellen. Immers moest de aansluiting met het betaalde voetbal worden ge-

vonden en juist dat betaalde voetbal kent geen zaterdag- of zondagvoetbal. Feit is namelijk dat

de meeste zaterdagtopklassers voornamelijk bestaan uit spelers die gewoon op zondag kun-

nen voetballen. Nog niet zo heel lang geleden hebben twee volbloed zaterdagclubs als Spa-

kenburg en Rijnsburgse Boys al een oefenwedstrijd op zondag gespeeld. Dus met die principiële

redenen valt het nog wel mee. Kortom: ik zie geen enkele reden om de splitsing tussen zaterdag-

en zondagvoetbal in de huidige tijd nog in stand te houden. Het zal de kwaliteit van het voetbal

alleen maar ten goede komen. Immers kan het voetbal worden uitgesmeerd over een heel week-

end, van de vrijdagavond tot en met de zondagmiddag. Nieuwe tegenstanders, nieuwe uitda-

gingen zal een geheel ander beeld opleveren. Het voetbal zal niet slechter van worden. Zal het

er ooit van komen?

Hans Bijvank 
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