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Van de voorzitter

Bijna 1.300 trainers en genodigden uit binnen- en buitenland waren

op vrijdag 9 mei jl. aanwezig in het stadion van PEC Zwolle. Daar

vond voor de twaalfde keer het Nederlands T rainerscongres

plaats. Hoewel nog geen formele evaluatie heeft plaatsgevonden,

kunnen we in zijn algemeenheid stellen dat het een goed georganiseerde

en boeiende dag is geweest. Op onze website kunt u overigens nog kijken

naar een korte video-impressie van de dag.

Om een Trainerscongres tot een succes te maken, is het van belang dat

er collega-trainers zijn die bereid zijn hun eigen kennis en/of de

werkwijze bij hun club te delen. Het lijkt als toeschouwer vaak vrij

eenvoudig en vanzelfsprekend. Maar ga er maar staan, geef maar eens

een training of laat je maar eens uitgebreid interviewen onder het

toeziend oog van zo’n grote groep vakgenoten. Dat wil niet iedereen en

kan ook niet iedereen. Heel veel dank dus aan deze collega’s die dit voor

u en ons hebben willen doen.

Wie ook met veel plezier zal terugdenken aan het afgelopen congres is

Simon Ouaali. Hij werd gekozen tot beste amateurtrainer van het

afgelopen seizoen. Simon werd zowel met Magreb ‘90 als met Sparta

Nijkerk kampioen. Hij is een echte liefhebber zoals hij zelf zegt en

helemaal gek van voetbal. De Rinus Michels Award is hem in ieder geval

van harte gegund. In dit magazine leest u meer over zijn manier van

werken en zijn voetbalvisie. 

Het voetbalseizoen 2013/2014 zit er inmiddels op. De één zal met veel

plezier en genoegen terugkijken en voor een ander kan de voorbereiding

op het nieuwe seizoen niet snel genoeg beginnen. Wanneer u met uw

vereniging (financiële) afspraken heeft gemaakt voor het komende

seizoen, zorg er dan wel voor dat deze afspraken schriftelijk worden

vastgelegd en wederzijds worden bevestigd. Heeft de secretaris of het

bestuur van uw vereniging weinig tijd om u een arbeidsovereenkomst

voor te leggen, neem dan zelf het initiatief. Stuur minimaal één e-mail

met de gemaakte afspraken naar de vereniging. Heeft u daarbij hulp

nodig, dan kunt u uiteraard bij onze mensen in uw eigen district te rade

gaan. Zij helpen en adviseren u graag. En wanneer u als trainer/coach

werkzaam bent in een klasse waar een licentieplicht geldt, zorgt u er

uiteraard voor dat u in het bezit bent van een geldige trainerslicentie.

Ik wens u een mooie en zonnige vakantie toe.

Arnold Westen
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Kampioenenmaker
Ouaali amateurtrainer
van het jaar
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De goedlachse Ouaali opent de deur van zijn

cafetaria op het recreatiegebied aan de

Maarsseveense Plassen. Na een korte

rondleiding belanden we in zijn werkkamer,

dat tevens fungeert als ‘Simon Ouaali-

museum’. Aan de muren hangen ingelijste

foto’s van hem als trainer, op tafel ligt een

map vol met krantenknipsels over hem en zijn

ploegen, terwijl enkele gewonnen prijzen op

de kast staan. Het meest trots is Ouaali op zijn

laatst gewonnen prijs, de Rinus Michels

Award voor beste amateurtrainer, die hij dit

seizoen won door zijn successen met Sparta

Nijkerk en Magreb. Daarmee komt het aantal

behaalde titels door Ouaali op tien te staan.

Voor Ouaali was het niet onbekend om in een

seizoen deels twee teams te trainen.

Tweeëneenhalf jaar geleden deed hij dat

namelijk ook, bij dezelfde clubs als afgelopen

seizoen. “Ik was toen trainer bij Magreb, maar

Sparta klopte in de winterstop bij mij aan. Ze

stonden toen tweede van onder in de

hoofdklasse, terwijl ze het seizoen daarvoor

gedegradeerd waren uit de topklasse.

Technisch directeur Harry Hamstra heeft toen

zijn nek voor mij uitgestoken. Ik had bij hem op

de cursus gezeten en volgens hem goed

gepresteerd. Ik moest mij in drie weken

bewijzen en wist uiteindelijk een contract

voor anderhalf jaar af te dwingen.” Ouaali

was toen echter ook nog trainer van Magreb.

“Daarom werd met Sparta afgesproken dat ik

het seizoen bij Magreb op woensdag en

vrijdag mocht afmaken, maar daarna niet

meer.”

De trainer verliet de club waar hij al jaren een

graag geziene gast is, maar deze winter kwam

de club weer op zijn pad. “Het was hen vorig

jaar niet gelukt om te promoveren en ze

hadden hun trainer ontslagen. Toen vroegen

ze mij of ik hen uit de brand wilde helpen. Ik

wilde iets terugdoen voor de club, dus

zodoende ben ik er ingestapt. Bij Sparta wist

men dat ik betrokken was bij Magreb, maar

het was niet intensief. Ik trainde Magreb het

afgelopen halfjaar op vrijdag en coachte hen

zondags. Er veranderde niets ten opzichte van

Sparta.”

Het vergt veel tijd om trainer te zijn van een

hoofdklasser, laat staan dat je daarnaast ook

nog de eindverantwoordelijke bent van een

eersteklasser. Om dit te kunnen combineren,

dien je goed te plannen. Ook moet je kunnen

vertrouwen op je assistenten. Ouaali kon dat.

“Ik trainde Magreb vrijdags, terwijl de

voorzitter dat dinsdags deed. Ik bereidde de

groep vrijdag technisch en tactisch voor,

terwijl hij de rest deed.  Zondags was hij de

interim-trainer en ik zijn adviseur. Maar ik was

wel degene die de beslissingen nam”, legt hij

uit. “Ik ben in dienst van Sparta, dus mijn

werkzaamheden bij die club gaan voor. Als ik

zeg dat ik zondags met Sparta weg moet, dan

gebeurt dat ook. Maar mijn werkzaamheden

bij de twee clubs hebben elkaar het afgelopen

seizoen niet in de weg gestaan.”

Visie
Ouaali is aanhanger van het 1:4:3:3-systeem

en laat zijn ploegen altijd met de punt naar

voren spelen. “Ik heb zelf stage gelopen bij 

Co Adriaanse. Hij heeft mij veel geleerd, zoals

waarom je met de punt naar voren moet

spelen. Dat betekent namelijk dat de

tegenstander moet reageren. Als zij ook met

de punt naar voren spelen, dan gaan wij

achterin één op één spelen. Als je met de punt

naar achter speelt, dan hoeven zij niets te

doen en laat je de tegenstander komen. Dan

kan je die man meer-situatie ook niet creëren

op het middenveld. Je hoeft niet per se met

twee centrumverdedigers naast elkaar te

spelen. Als je tegenstander een spits heeft die

vaak in de bal komt, dan laat je je

centrumverdedigers sandwichen. Als zij een

spits hebben die in de breedte gaat lopen, dan

moet je wel naast elkaar gaan staan. Op die

manier kan hij de bal niet in de diepte krijgen.”

Hoewel de trainer altijd uit blijft gaan van zijn

eigen visie, moet hij die wel aanpassen aan

het materiaal dat hij ter beschikking heeft. “Je

moet dicht bij de kwaliteit van de teams

blijven. Doe geen dingen die niet bij het team

passen. De spelers van Magreb zijn technisch

allemaal heel goed, waardoor ze erg sterk zijn

in de één tegen één situaties. De spelers van

Sparta zijn juist weer beter in combinaties. Bij

Sparta zijn we tactisch dus veel verder, maar

Magreb is technisch juist weer uitstekend. Bij

Magreb geef ik daarom vooral veel tactische

training, zodat ze weten hoe ze verdedigend

moeten staan en hoe de rest van de

organisatie bewaakt moet worden. Ze kunnen

allemaal aanvallen, moet je moet ook weten

hoe je moet staan als je de bal verliest. Sparta

heeft die organisatie in het veld wel. We

hebben niet voor niets tien keer de nul
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Simon Ouaali werd tijdens het Trainerscongres door collega-trainers

gekozen als beste amateurtrainer van het jaar. De Abcoudenaar werd

daarmee beloond voor zijn harde werk. Ouaali maakte namelijk niet

alleen hoofdklasser Sparta Nijkerk kampioen, hij leidde ook het

Utrechtse Magreb’90 na de winterstop als interim-trainer naar het

kampioenschap in de eerste klasse. In de TrainerCoach blikt hij terug

op het afgelopen seizoen, legt hij zijn visie uit, vertelt hij waar zijn

ambities liggen en deelt hij zijn ervaringen van het Trainerscongres. 

Tekst: Jeroen Bolk | Beeld: Gerrit van Keulen

’IK BEN EEN ECHTE
LIEFHEBBER’
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gehouden in de hoofdklasse. Dat is het grote

verschil tussen Magreb en Sparta. Ook

kregen we bij Magreb veel goals tegen via

standaardsituaties, omdat er weinig lengte in

de ploeg zat. Bij Sparta scoorden we juist

negentien keer uit standaardsituaties.”

Teamproces
Ouaali wist van beide ploegen hechte teams

te maken. Mede daardoor behaalde hij zo veel

succes afgelopen seizoen. “Het is heel

belangrijk om het teamproces te bewaken,

omdat je vaak te maken hebt met spelers met

verschillende achtergronden. Ik wil daarom

bijvoorbeeld niet dat twee Marokkaanse

jongens of twee jongens die iedere training

carpoolen naast elkaar gaan zitten in de

kleedkamer. Je moet collectief gaan kweken,

dat is de basis. Als er zeven spelers het veld

instappen met een gedachte en vier anderen

met een andere gedachte, dan kan je je

strategie niet uitvoeren. Ik geef mijn spelers

daar weinig ruimte in. Iedereen moet in dienst

van het team spelen. Daarom doe ik mijn

besprekingen ook pas een kwartier voor de

warming-up en niet een dag of een uur van

tevoren. Op het moment dat ze de veters

strikken, bespreek ik hoe we gaan spelen. Op

die manier hebben ze geen tijd om andere

dingen te doen en houden we de focus op de

wedstrijd. Uiteindelijk gaat het natuurlijk ook

om de voetbalinhoud, maar het teamproces is

heel belangrijk geweest in de successen van

afgelopen seizoen.”

Het was ook de spelersgroep die voorkwam

dat de trainer vorig seizoen op straat kwam te

staan. “We verloren zes wedstrijden op rij,

dus de club had mij ook kunnen ontslaan. Dat

heb ik zelf voorgesteld aan Sparta, omdat ze

zo veel vertrouwen in mij hadden, maar het

totaal niet liep op dat moment. Ik vertelde dat

ze geen gezichtverlies hoefden te lijden voor

mij en dat als zij mij niet meer als trainer

wilden, ik op zou stappen. Ze lieten mij weten

dat ze vertrouwen in mij hadden. Dat gold ook

voor de spelersgroep. Na de winterstop

herpakten we ons en deden we zelfs nog mee

om de derde periode. De club bleef in mij

’IK HEB EERST
MOETEN KRUIPEN

OM TE LEREN
LOPEN’
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geloven en bood mij weer een contract voor

een jaar aan. In de zomer zijn we gaan

evalueren, hebben we nieuwe spelers

aangetrokken en hebben de jonge jongens

zich doorontwikkeld.”

Rinus Michels Award
Het resulteerde in het kampioenschap in de

hoofdklasse, waardoor Sparta komend

seizoen weer actief zal zijn in de topklasse.

Daarmee wordt een droom van Ouaali

werkelijkheid. “Ik heb hier keihard voor

moeten werken. Om als trainer de topklasse

te halen, heb ik eerst moeten kruipen om te

leren lopen. Dan is het extra lekker dat je het

op eigen kracht hebt weten te bereiken.” 

Dat harde werken leverde Ouaali een Rinus

Michels Award op. “Dat is het hoogste wat je

kunt bereiken als amateurtrainer. Het was een

droom die uitkwam. Zo zie je maar dat inzet

altijd wordt beloond. Ik heb sinds ik trainer

ben van Sparta geen training overgeslagen.

Dat is een teken van liefhebberij.” Toen de

envelop openging en zijn naam werd

omgeroepen, kon Ouaali zijn oren niet

geloven. “Er gaat dan zo veel door je heen.

‘Ben ik het echt?’, vroeg ik mij af. Mijn

broertje, die trainer is trainer bij Ajax onder

17, was erbij en Ronald Koeman en een aantal

bekenden van Ajax waren ook allemaal heel

blij voor me. Alle trainers gunden het me. Die

steun heb ik hard nodig om de titel volgend

jaar te kunnen verdedigen. Dit neemt

natuurlijk wel wat druk met zich mee. Maar

mij gaat het vooral om het team en niet om het

persoonlijke succes. Het één heeft natuurlijk

wel met het ander te maken. Als een team

successen behaalt, dan heeft een trainer zijn

werk goed gedaan. Ik blijf dichtbij mijn eigen

kwaliteit en die van mijn teams. Samen staan

we sterk.”

Ambitie
Marcel Groninger, in 2013 verkozen tot beste

amateurtrainer, was dit seizoen onder andere

actief als assistent van FC Groningen. Tegen

zo’n aanbieding zou Ouaali ook geen ‘nee’

zeggen. Toch hoeft hij niet per se trainer te

worden van een profclub. “Zeg nooit nooit,

maar profvoetbal is ver weg voor mij. Mijn

eerste doelstelling is om met Sparta stabiel te

worden in de topklasse. Er zijn meer trainers

dan lantaarnpalen, zie daar maar eens tussen

te komen. Ook heb ik geen Coach Betaald

Voetbal.” Een buitenlands avontuur ziet de

trainer ook (nog) niet zitten. “Ik heb twee keer

de kans gehad om naar het Midden-Oosten te

gaan, maar daar heb ik mede om mijn werk

niet voor gekozen. Je krijgt er meestal een

contract voor een jaar en als je twee keer

verliest, kan je weer naar huis toe. Dat zag ik

niet zitten. Voetbal is plezier voor mij, ik ben

een echte liefhebber. En dat is ook mijn

kracht. Iedere trainer heeft zijn eigen dromen,

maar ik blijf met beide beentjes op de grond.

Ik geniet van iedere training en wedstrijd, ik

vind het prima zo. Mocht er iets op mijn pad

komen, dan zie ik het wel. Ik houd mij daar nu

niet mee bezig.”

HOOFDTRAINER

‘DOE GEEN DINGEN DIE NIET BIJ HET TEAM PASSEN’

Naam: Simon Ouaali
Geboortedatum: 08-01-1967

Als trainer:

1989-1999 Domstad Majella U19

1990-1992 PVDV U19

1990-1994 PVDV 1

1994-1995 AFC AJAX U15

1994-1999 Odysseus 1 (2x kampioen)

1997-2002 UTS 1 (2x kampioen)

2001-2002 Sparta Nijkerk U19

2002-2007 HFC Haarlem verschillende jeugdteams

2006-2007 HFC Haarlem 1 assistent-trainer 

2007-2010 FC Chabab Amsterdam 1 (1x kampioen)

2009-2010 HFC Haarlem U19

2010-2012 Magreb 90 1 (2x kampioen)

2011-heden Sparta Nijkerk 1 (1x kampioen)

2014-2014 Magreb 90 1 (1x kampioen)
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Organisatie:
- Positiespel 5 tegen 3 
- 5 aanvallers spelen samen op balbezit 
- 3 verdedigers veroveren de bal en scoren dmv: lijndribbel, klein doel

of groot doel
- 5 aanvallers, 3 verdedigers 
- Speelveld 25m lang en 15m breed 
- Wisselen na 1 doelpunt door de verdedigers 
- Spelregels: vrij spel, maximaal 2x raken door 5-tal; verplicht 2x raken

door 5-tal

Coaching: 
- 4 spelers kiezen positie in het midden van 4 zijdes; 1 speler in het 

midden van het veld 
- Opties: pass voorwaarts, pass zijwaarts en pass voorwaarts of pass

achterwaarts en verplaatsen van het spel

Verbeteren balbezit en verwerken van bal

Organisatie:
- Partijspel 7 + 1 keeper tegen 6 + 1 keeper 
- Team 6 + 1 te coachen partij bij balbezit tegenpartij 
- 3/4 speelveld 
- Normale spelregels 
- 3 keer 6 minuten 
- Start steeds bij de tegenpartij

Coaching: 
- Aanvaller 9 geeft verdediger 3 meer ruimte dan verdediger 4 
- Aanvaller 7 beweegt vanuit verdediger 5 naar verdediger 4 
- Stuur de bal naar 1 kant

Storen opbouw van tegenpartij

Organisatie:
- 3 tegen 3: driehoek 
- 4 tegen 4: ruit 
- 5 tegen 5: 2 verdedigers, 3 aanvallers 
- 3 tegen 3 (veld 24 meter lang/15 meter breed) 
- 4 tegen 4 (veld 40 meter lang/20 meter breed) 
- Met doelverdedigers 
- Spits tegenstander zakt iets terug, zodat er een mogelijkheid is 

tot opbouwen

Coaching: 
- Speelveld groot in alle richtingen 
- Ruimte voor duel 1 tegen 1? Stimuleer het passeren van de tegenstander! 
- Geen ruimte voor duel 1 tegen 1? Stimuleer samenspel/uitspelen van

de tegenstander!
- Diepst mogelijke speler aanspelen 
- Mogelijkheid tot schieten? Doen!

Verbeteren positiespel en verwerken van bal onder weerstand 

OEFENVORMEN
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Organisatie:
- Balbezit-opbouw-spelvorm 
- 1 doelverdediger + 4 verdedigers tegen 3 aanvallers 
- 1/2 speelveld 
- 4 verdedigers scoren op 3 kleine doelen 
- 3 aanvallers scoren op doel met doelverdediger 
- Spel starten/hervatten bij doelverdediger

Coaching: 
- Positie centrale verdedigers punt 16 meter 
- Positie vleugelverdedigers halverwege eigen helft 
- Denk, kijk en speel/dribbel voorwaarts 
- Spelverplaatsing mogelijk maken van links naar rechts e.a.

Samenwerking keeper en verdedigers in opbouw 

Organisatie:
- Opbouw eigen helft 
- 7 tegen 5  
- 3 doelen staan op kopcirkel eigen helft  
- Doelen zijn aanspeelpunten (7, 9, 11) 
- Elke bal start bij keeper van te coachen partij  
- Uitballen of achterballen starten bij de keeper

Coaching: 
- Onder druk vooruit  
- Oplossing vooruit zoeken  
- Middenvelders ruimte maken door diep te beginnen 
- Als 11 naar binnen trekt, 2 vrij en aanspelen  
- Als 11 dicht bij 2 en 10 kort zit bij 6, kan 3 de bal in een van de 

3 doelen passen (aanspeelpunt) 
- Haalt 10 diepte eruit, 6 opengedraaid aannemen   
- Haalt 9 de diepte eruit, via keeper verplaatsen

Verbeteren samenwerking tussen keeper, verdedigers en middenvelders in opbouw van achteruit 

Organisatie:
- Pylonen 5 meter uit elkaar
- In Y-vorm
- De bal inspelen, stilleggen onder de voet 
- Inspelen op de verste speler, die afwerkt op het doel

Coaching: 
- Bal onder je voet stilleggen  
- Inspelen op het been naar welke kant de bal moet  
- Direct doorlopen na het inspelen

Verbeteren verwerken van bal en afwerken op doel 

OEFENVORMEN
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Kijkend naar de ontwikkeling van het

Nederlandse jeugdvoetbal in de afgelopen

tien jaar, ziet Ajax een aantal zorgwekkende

trends: een afname van de basale technische

en motorische vaardigheden, het steeds meer

verdwijnen van het straat- en zaalvoetbal en

het Nederlandse jeugdvoetbal wordt

sluipenderwijs ingehaald door landen als

België, Spanje en Duitsland. “Het probleem

van jeugdvoetbal is dat onvolkomenheden

zich pas voor een groot publiek openbaren als

het te laat is, namelijk op basis van het

teruglopende niveau van de Eredivisie en de

nationale elftallen”, zegt Michiel Hordijk,

technisch coördinator van Ajax. “Blijven we

hangen in excuses als mindere lichtingen of

maken we een fundamentele analyse over het

waarom van de aftakeling en stellen we de

koers bij?” Ajax kiest voor het laatste en

intern gebeurt dit al jaren door de fluwelen

revolutie van Johan Cruijff. “Alleen dat is niet

voldoende, want er moet in een breder

verband gezocht worden naar verbeteringen

en daarom pleiten wij voor jeugdvoetbal in

kleinere ruimtes”, vervolgt Hordijk. “Goede

voetballers ontstaan door meer balcontacten

in kleinere ruimtes en op diverse

ondergronden. Het straatvoetbal moet heel

snel terug.”

Straatvoetbal brengt alles samen
“De ruimtes en aantallen waarin onze

pupillen op dit moment wedstrijden spelen,

zijn in onze ogen te groot. Met het oog op een

optimale technische en creatieve

ontwikkeling pleit Ajax voor kleinere ruimtes

en minder spelers op een speelveld”, zegt de

technisch coördinator van de

Amsterdammers. “De aantallen en ruimtes

10 | DeTrainerCoach

ONDERBOUW

Velddemonstratie jeugdvoetbal, onderbouw Ajax

Ajax hecht waarde aan straatvoetbal en probeert de cultuur van de

straat terug te brengen in de opleiding. Dit betekent in de praktijk dat

de pupillen van de landskampioen regelmatig partijvormen spelen op

een parkeerplaats achter de Toekomst. De harde en oneffen ondergrond

is daarbij een omstandigheid die ervoor zorgt dat de spelers

balvaardigheid en reactiesnelheid ontwikkelen. “Daarom geloven wij

in kleinere ruimtes.”

Tekst: Twan Epe | Beeld: Gerrit van Keulen

Voetballen in 
kleinere ruimtes
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die op dit moment voor de pupillen worden

gebruikt, sluiten niet aan bij de behoeftes van

de spelers. De ruimtes zijn veel te groot,

jongere jeugdspelers hebben te weinig

balcontacten, er ligt een te grote nadruk op

fysieke kwaliteiten en spelers komen niet

genoeg in situaties waarin ze in technisch

opzicht worden uitgedaagd. Jeugdvoetballers

moeten voetballen in aantallen en ruimtes die

passen bij hun leeftijd en

voorwaardenscheppend zijn voor een

optimale technische ontwikkeling.” Daarom is

het volgens Ajax belangrijk om de

straatvoetbalcultuur te benaderen, van

waaruit onze beroemdste voetballers zijn

voortgekomen. “Straatvoetbal brengt alles

samen: veel balcontacten, kleine ruimtes,

hoge speelintensiteit en de nadruk op

technische vaardigheden”, zegt Hordijk, die

vindt dat de kaders voor het gehele

Nederlandse pupillenvoetbal moeten worden

aangepast.

Naast de noodzakelijke verkleining van

speelruimtes vindt Ajax het van groot belang

dat pupillen veel vaker op diverse

ondergronden spelen. “De Nederlandse jeugd

speelt steeds meer op kunstgras en steeds

minder op oneffen ondergronden. Het straat-

en zaalvoetbal is steeds verder naar de

achtergrond verdwenen. Dat is een

problematische ontwikkeling, omdat het

spelen op deze ondergronden leidt tot een

verfijnde basistechniek. De oneffenheden

dwingen tot correcties en controle, terwijl ook

de lichaamsbalans en motoriek wordt

verbeterd”, vertelt Hordijk. “De invoering van

straat- en zaalvoetbal is geen kwestie van het

wiel opnieuw uitvinden, maar simpelweg van

een terugkeer naar de logica. Nederland liep

ooit voor op andere landen voor wat betreft

het opleiden van jeugdvoetballers. Inmiddels

gaat deze vlieger niet meer op. Wij zijn zelfs

één van de weinige landen die nog met veel

te grote veldafmetingen voor pupillen werken.

Spanje, Portugal, Duitsland, Denemarken,

België en Engeland werken met veel kleinere

afmetingen, andere teamsamenstellingen en

diverse balmaten.” Naar aanleiding van

bovenstaande analyse en diverse tests en

pilots is Ajax uitgekomen op nieuwe kaders

voor het pupillenvoetbal (zie het schema voor

de door Ajax voorgestelde kaders). De

aangegeven leeftijdscategorieën, met

bijbehorende spelersaantallen en

veldafmetingen, zijn vastgesteld voor de

combinatie van amateurteams en jeugdteams

van betaald voetbalorganisaties. “Met het

oog op de juiste weerstand voor alle

deelnemers, zullen amateurspelers één jaar

ouder zijn dan spelers van betaalde clubs.” 

Praktijkvoorbeeld: Twin Games
“Doordat de gehanteerde

teamsamenstellingen in de voorgestelde

competities lager liggen dan normaal, kunnen

de wedstrijden gespeeld worden als

zogenaamde Twin Games. Dit betekent dat, in

het geval van zes tegen zes, een groep van

minimaal veertien jongens (twaalf spelers en

twee keepers) zal worden opgesplitst in twee

subgroepen”, legt Hordijk uit. “Elke subgroep

bestaat dan uit zes veldspelers en één keeper.

Er worden naast elkaar twee wedstrijden

gespeeld, zodat twee van de vier subgroepen

bij pauzes van speelveld kunnen wisselen.

Hierdoor speelt iedereen tegen elkaar. Na

afloop worden de scores van beide Twin

Games bij elkaar opgeteld en wordt de

einduitslag bepaald. Iedere subgroep speelt

in de organisatie 1:2:1:2 en heeft één

wisselspeler. De wisselspeler komt er altijd

als rechtsback in, terwijl de aanvaller aan de

rechterkant het speelveld verlaat. Alle spelers

draaien dus, volgens het ‘volleybalsysteem’,

een positie door bij het wisselen, waardoor de

spelers zich op alle posities kunnen

ontwikkelen.” 

De Twin Games zes tegen zes, acht tegen

acht en negen tegen negen zijn uitgewerkt bij

de oefenvormen. Voor meer informatie zijn

oefenvormen één, twee en drie te raadplegen.

AV BVO Aantallen Samenstelling Afmetingen Balmaat Doel

O8 - 4 tegen 4 4 spelers 30 X 20 meter 3 1 X 3 meter

O9 O8 6 tegen 6 5 spelers, 1 keeper 42 X 30 meter 3 1,50 X 4 meter

O10 O9 6 tegen 6 5 spelers, 1 keeper 42 X 30 meter 4 1,50 X 4 meter

O11 O10 6 tegen 6 5 spelers, 1 keeper 42 X 30 meter 4 1,50 X 4 meter

O12 O11 8 tegen 8 7 spelers, 1 keeper 56 X 38 meter 5 1,75 X 5 meter

O13 O12 9 tegen 9 8 spelers, 1 keeper 64 X 42 meter 5 2 X 6 meter

DeTrainerCoach | 11

ONDERBOUW

‘DE CULTUUR VAN DE
STRAAT MOET
TERUGKEREN’

‘HET PUPILLENVOETBAL
MOET SNEL VERANDEREN’
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Organisatie:
- Zet twee veldjes uit van 42 bij 30 meter 
- Beide teams spelen in de formatie 1:2:1:2 
- Speel vier partijtjes van vijftien minuten 
- Bal uit: niet ingooien, maar intrappen 
- Bal uit: keuze uit intrappen of -dribbelen 
- Keeper mag terugspeelbal niet oprapen

Coaching: 
- Veel vrijlopen en acties durven maken 
- Positioneel (op techniek) verdedigen 
- Buitenste been inspelen, opendraaien 
- Balcontrole, let op goede aannames 
- Bij voorkeur balmaat vier gebruiken

Twin Games | 6 tegen 6

Organisatie:
- Zet twee veldjes uit van 56 bij 38 meter 
- Beide teams spelen in de formatie 1:3:1:3 
- Speel vier partijtjes van twintig minuten 
- Bal uit: niet ingooien, maar intrappen 
- Bal uit: keuze uit intrappen of -dribbelen 
- Keeper mag terugspeelbal niet oprapen

Coaching: 
- Veel vrijlopen en acties durven maken 
- Positioneel (op techniek) verdedigen 
- Buitenste been inspelen, opendraaien 
- Balcontrole, let op goede aannames 
- Bij voorkeur balmaat vijf gebruiken

Twin Games | 8 tegen 8 

Organisatie:
- Zet twee veldjes uit van 64 bij 42 meter 
- Beide teams spelen in de formatie 1:3:2:3 
- Speel vier partijtjes van twintig minuten 
- Bal uit: keuze uit ingooien of -dribbelen 
- Keeper mag terugspeelbal niet oprapen

Coaching: 
- Veel vrijlopen en acties durven maken 
- Positioneel (op techniek) verdedigen 
- Buitenste been inspelen, opendraaien 
- Balcontrole, let op goede aannames 
- Bij voorkeur balmaat vijf gebruiken  

Twin games | 9 tegen 9
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Organisatie:
- Zet een veld uit van dertig bij twintig meter 
- De neutrale spelers horen bij team in balbezit 
- De bal tien keer rondspelen levert een punt op 
- Bal uit: rechthebbende partij speelt de bal in

Coaching: 
- Lok de tegenpartij en gebruik de ruimte 
- De bal veroveren binnen vijf seconden
- Omschakelen: snel druk zetten op de bal

Positiespel 7 tegen 4

Organisatie:
- Zet een veld uit van veertig bij dertig meter 
- De neutrale spelers horen bij team in balbezit 
- De bal tien keer rondspelen levert een punt op 
- Bal uit: rechthebbende partij speelt de bal in

Coaching: 
- Lok de tegenpartij en gebruik de ruimte 
- De bal veroveren binnen vijf seconden 
- Omschakelen: snel druk zetten op de bal 
- Probeer je tussen de linies aan te bieden 
- Moment herkennen voor een dieptepass

Positiespel 8 tegen 5

Organisatie:
- Speler 1 en 2 sprinten tegelijk om de pion heen 
- Speler 1 doet dat met bal, speler 2 zonder bal 
- Speler 1 passt na de dribbel naar speler 3 
- Speler 3 maakt snelheid en speelt speler 2 uit 
- Speler 4 probeert speler 3 ook af te stoppen 
- Speler 3 speelt speler 4 uit en schiet op doel

Coaching: 
- Snelheid maken tijdens het dribbelen 
- Een actie maken op iemand uit te spelen 
- De tegenstander naar je toe lokken 
- Buitenste been inspelen, strakke pass 
- Let op je aanname om snelheid te maken

Pass- en trapvorm met afwerken 

DeTrainerCoach | 13
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De tweede demonstratietraining die de aanwezigen in het PEC Zwolle

stadion voorgeschoteld kregen, was van de bovenbouw van AZ. Koen

Stam, trainer/coach van AZ Onder 19, en Michael Buskermolen, trainer

van AZ Onder 17, namen beiden een groep voor hun rekening. Centraal

tijdens de training van Stam stond ‘het opbouwen tijdens fase één en

twee van het aanvallen’. Bij Buskermolen draaide het om de

individuele ontwikkeling van de spelers. In de eindpartij namen beide

groepen het uiteindelijk tegen elkaar op.

Stam voorafgaand aan zijn training: “Ik wil de spelers tijdens deze

training prikkelen door hen verschillende verassende situaties aan te

bieden. Van de speler van de toekomst wordt namelijk gevraagd dat hij

14 | DeTrainerCoach

BOVENBOUW

Spelers bevragen, 
niet instrueren
Spelers uit de bovenbouw van de jeugdopleiding van AZ waren de

hoofdrolspelers tijdens de tweede demonstratietraining op het

trainerscongres. Fase één en twee van het aanvallen en de individuele

ontwikkeling van spelers stonden centraal. Niet instrueren, maar de

spelers bevragen is in de visie van AZ het middel om spelers te

ontwikkelen. In de eindpartij mochten beide groepen laten zien wat ze

hadden opgestoken van de oefeningen. 

Tekst: Joeri Buitink | Beeld: Gerrit van Keulen

Velddemonstratietraining 
jeugdvoetbal, bovenbouw AZ

TC 14.03_Opmaak 1  06-06-14  14:10  Pagina 14



de kwaliteiten heeft om snel te denken en om

goed om kunnen te gaan met veranderingen.”

In deze training komt ook de speelwijze die AZ

voor ogen heeft naar voren. “Met AZ willen

wij dominant spelen. Om dat te bereiken

proberen wij op het middenveld een man

meer situatie te creëren door een verdediger

door te laten schuiven. Dat oefenen is de

doelstelling van deze training.”

Systeem oefening
De opbouw van achteruit wordt bij AZ ook

wel fase één en twee van het aanvallen

genoemd. In zijn tijd bij AZ introduceerde de

huidige bondscoach Louis van Gaal dit

onderscheid. Het veld is te verdelen in vier

fases. Fase één is van de eigen achterlijn tot

aan ongeveer een derde van het veld, fase

twee loopt tot iets over de middenlijn. De

derde fase is tot aan het strafschopgebied en

de laatste fase is tot aan de achterlijn van de

tegenstander. 

In de warming-up kwam de doelstelling

meteen terug en gingen de spelers zonder

weerstand aan de slag met het inslijpen van

vaste combinaties (zie oefening 1). Alle spelers

speelden vanuit de positie waarop ze tijdens

de wedstrijd ook spelen. “Veel herhaling is de

basis”, aldus Reinier Robbemond,

trainer/coach van Jong AZ, die de training

middels een headset van commentaar

voorzag. In deze oefening werden de ballen

vanaf de rand van het eigen strafschopgebied

door één speler om beurten op de nummers 3

en 4 ingespeeld. De ene oefening liep over

links, de andere over rechts.

Nadat de aanval eerst op een verplichte

manier werd opgezet, waren de spelers

daarna vrij om een aanval op te bouwen. 

AZ wil dan ook dat de spelers die bij hen in de

jeugdopleiding spelen zelf initiatief durven te

nemen en met creatieve oplossingen komen.

Om de druk in de oefening vervolgens op te

voeren, werd er een wedstrijdje tussen de

twee velden gespeeld. 

DeTrainerCoach | 15
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Organisatie:
- Heel speelveld 
- 1:4:3:3 tegen 1:4:3:3
- Tegenpartij zet hoog druk

Coaching: 
- Wie neemt het initiatief om door te schuiven?
- Waar ontstaan vervolgens ruimtes voor de middenvelders?
- Hoe staat de restverdediging?
- Herkennen van ruimtes
- Herkennen van mogelijkheden om op te bouwen
- Herkennen van kansen en bedreigingen in relatie tot de sterktes 

en zwaktes van de tegenstander

Partijspel 11 tegen 11

Man meer creëren
Vervolgens werd deze oefening uitgebreid met weerstand (zie

oefening 2). In een 1:4:3 opstelling namen de keeper, verdedigers en

middenvelders het op tegen drie aanvallers en drie middenvelders. 

Het doel was dat drie verdedigers de opbouw verzorgden en dat één

verdediger steeds zou doorschuiven. De verdedigers moesten zelf de

situatie herkennen waarin dit kon. De verdedigers en middenvelders

konden scoren op drie kleine goals. Deze goals stonden
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Organisatie:
- Half speelveld
- 1 keeper, 6 aanvallers, 1 verdediger
- Voldoende ballen
- Verdediger 3 speelt rechtsbuiten 7 in, die kaatst op middenvelder 6
- Deze speelt de bal diep op rechterverdediger 2
- De verdediger geeft voor op inkomende spits 9 en spelmaker 10

Coaching: 
- Strak inspelen
- Op juiste been inspelen
- Juiste moment van diepgaan kiezen (nummer 2)
- Slimme vooractie maken (9 en 10)
- Afronden om te scoren (hoeft niet mooi!)

Passen en afronden

Organisatie:
- Veld van 25x25 meter
- 8 spelers
- Voldoende ballen
- Speler 3 passt in op 10, die neemt aan en draait open
- Hij speelt 2 in, die aanneemt en opent op 7

Coaching: 
- Accent op balsnelheid
- Inspelen op het juiste been
- Bal nacoachen
- Aanname in de juiste richting
- Explosief vrijlopen om bal te ontvangen
- Hoge handelingssnelheid

Warming-up met bal

BOVENBOUW
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gepositioneerd op de plekken waar normaal

de links- en rechtsbuiten en de spits staan. De

aanvallers en middenvelder werkten af op de

grote goal.

“Het is als trainer belangrijk om in deze

oefening de juiste ‘stopmomenten’ te kiezen”,

lichtte Robbemond toe. “In plaats van spelers

te instrueren op het moment dat de trainer de

oefening stilzet, kiezen wij ervoor om ze te

bevragen.” Om de verdedigers en

middenvelders in verschillende situaties te

brengen, kreeg de tegenpartij de opdracht om

de eerste tien minuten in te zakken, om

vervolgens tien minuten druk te zetten. Na de

eerste tien minuten kwamen de spelers van

beide teams bij elkaar om te bespreken wat er

goed ging en hoe het nog beter kon. Ook na

afloop van de oefening werden de spelers

bevraagd over hun leermomenten.

Robbemond: “Trainers moeten er altijd naar

streven om een goede startpositie qua niveau

te bepalen voor hun oefeningen. Dit zorgt

ervoor dat het voor de spelers uitdagend blijft.

Door na afloop de spelers te bevragen, kan je

als trainer nog beter inschatten op welk

niveau ze zitten.”

Spelers Ontwikkelings Plan
In de visie van AZ staat individuele aandacht

centraal. Speerpunt in dit beleid is training en

coaching op maat. Omdat iedere speler

bepaalde voetbaltechnische kwaliteiten en

beperkingen kent, is maatwerk in de voetbal -

ontwikkeling nodig. Ook in begeleiding buiten

het veld is maatwerk het devies. In dit proces

is specialisatie belangrijk. Spelers krijgen zo

bepaalde vaardigheden waarin zij kunnen

uitblinken. Onderdeel van dit beleid is het

SOP-traject, wat staat voor Spelers

Ontwikkelings Plan. Dit is een traject waarin

de spelers van AZ  zichzelf leren kennen en

ontwikkelen. De trainer en speler maken in

samenspraak een plan waarin staat waar de

speler aan gaat werken. De inbreng van de

speler is groot, maar de trainer heeft hierin

het laatste woord.

Dit beleid was tijdens de training op het veld

terug te zien. De tweede groep spelers ging in

een oefening aan de slag met de punten die

zij moesten ontwikkelen. Zij begonnen de

training met een eenvoudige pass en

meeneem vorm die voor de variatie steeds

iets werd aangepast.

De trainers maakten een oefeningen (zie

oefening 4) waarbij alle spelers aan hun
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Organisatie:
- 3/4 deel van speelveld
- Voldoende ballen
- Minimaal 12 spelers en 2 keepers
- 2 grote doelen
- Voldoende pylonen
- 4 minuten accent op handelingen vanuit positie (wit)
- Centrale verdediger passt de vleugelverdediger in
- Deze passt de middenvelder (8) in, die de spits (9) zoekt
- De spits laat vallen op de 10 of legt af op de vleugelspits (11) die afrondt
- 4 minuten accent op vrije keuzes, initiatief nemen (rood)
- Centrumverdediger passt rechtsback in
- Die zoekt meteen diepte bij de spits, die laat vallen op een middenvelder
- Deze legt voor op de vleugelspits, die afrondt

Coaching: 
- Balsnelheid
- Inspelen op juiste moment
- Aanname in de juiste richting
- Kaatsen
- Afronden
- Explosief vrijlopen
- Hoge handelingssnelheid

Passen en meenemen vanuit positie

Organisatie:
- 3/4 deel van een speelveld
- 1:4:3 tegen 3:3
- Tegenpartij verdedigt drie kleine doeltjes (in wedstrijd zijn dit de

passlijnen naar de 7, 9 en 11 van het andere team)
- Tegenpartij zakt in tot de helft van de helft = 10 minuten
- Tegenpartij zet hoog druk = 10 minuten
- Mogelijkheid tot man meer inbrengen (nummer 3 of 4)

Coaching: 
- Wie neemt het initiatief om door te schuiven
- Waar ontstaan vervolgens ruimtes voor de middenvelders?
- Hoe staat de restverdediging?
- Herkennen van ruimtes
- Herkennen van mogelijkheden om op te bouwen

Systeem oefening
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verbeterpunten konden werken. Zo moest de

rechtsback zijn voorzetten verbeteren, terwijl

de aanvallende nummer 3 dominanter moest

worden in de opbouw. De verdedigende

nummer 3 moest werken aan zijn timing om op

het juiste moment voor zijn directe tegen -

stander te komen. In deze oefening kwamen

deze spelers constant in de situatie waar zij

aan hun verbeterpunten konden werken.

Herhaling is in deze bij AZ het sleutelwoord. 

In het afsluitende partijspel mochten beide

teams laten zien dat zij iets van de training

hadden opgestoken. De groep die SOP-

training had gehad, moest drukzetten op het

andere team, zodat zij konden laten zien dat

zij fase één en twee ook beheersten in een elf

tegen elf situatie waarbij druk wordt gezet. 

De ‘SOP-spelers’ mochten op hun beurt

tentoonspreiden dat zij fase vier ook goed

konden uitvoeren met weerstand.

Ook aan het eind van het partijspel werden de

spelers bevraagd. Robbemond: “Het is

belangrijk om te achterhalen of zij de opties

en situaties gezien en herkend hebben. 

Die oefeningen zijn leuk, maar de resultaten

moeten in de grote partij – en uiteindelijk

natuurlijk in de wedstrijd – terugkomen.”

TC 14.03_Opmaak 1  06-06-14  14:10  Pagina 17



RINUS MICHELS AWARDS

18 | DeTrainerCoach

Oude bekenden pakken
Rinus Michels Awards

De jeugdopleiding van Feyenoord/Excelsior pakte in Tilburg al-

weer de vierde titel op rij in de categorie ‘beste jeugdopleiding’.

Ook Frank de Boer, voor de vierde keer op rij kampioen met Ajax,

werd voor het tweede jaar achtereen verkozen tot beste trainer

van het jaar. Simon Ouaali kreeg de award voor de beste amateur-

trainer van deze voetbaljaargang.

Tekst: Rogier Cuypers | Beeld: Gerrit van Keulen
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RINUS MICHELS AWARDS
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Zoals elk jaar is er ook een aanmoedigingsprijs voor jeugdopleidin-

gen. HFC (Haarlem) bleef Spirit (Ouderkerk aan den IJssel) en Excel-

sior ’31 (Rijssen) voor in deze verkiezing. Daarmee is HFC de opvolger

van v.v. De Meern. Robert Bolhuis van HFC was meer dan opgetogen

met het winnen van de prijs. “Dit voelt zeker als een stimulans voor de

club”, vertelde hij nadat hij de award uit handen kreeg van Teun Jacobs

(KNVB). “Deze prijs is voor alle HFC’ers, alle driehonderd tot vierhon-

derd vrijwilligers. Voor hen is dit een enorme beloning. Hopelijk is deze

award een aanzet dat zij met nog meer plezier de jeugd begeleiden.”

Feyenoord/Excelsior
De jeugdopleiding van Feyenoord/Excelsior levert al jaren vakwerk af.

Dat bewijst het aantal talentvolle jeugdspelers dat de Rotterdammers

aflevert aan het eerste elftal van Feyenoord én Oranje. De afgelopen

drie edities won Feyenoord/Excelsior de prijs voor beste jeugdoplei-

ding en dit jaar moesten de Rotterdammers afrekenen met Ajax en

PSV. Het belangrijkste criterium bij deze verkiezing is om jeugd door te

laten stromen naar een eerste elftal of een andere BVO. 

Ook dit jaar was Feyenoord/Excelsior daar volgens de collega’s het

best in geslaagd. “Ik sta hier met enorm veel trots”, vertelde Damiën

Hertog, hoofd opleidingen. “Dit is wederom een enorme stimulans om

op de ingeslagen weg verder te gaan. Als jeugdopleiding doe je het

echter niet alleen. We krijgen veel steun vanuit de directie en de tech-

nische staf van het eerste elftal. Zij geven hen de kansen om de talen-

ten door te ontwikkelen. Inmiddels zijn er al zeven spelers die bij

Oranje zitten. We lijken nog beter op de goede weg te zijn.”

Simon Ouaali
Eerder in deze editie van de TrainerCoach vertelde Simon Ouaali, trai-

ner/coach van Sparta Nijkerk en Magreb ’90, over zijn voetbalvisie en

het winnen van de titel ‘amateurtrainer van het jaar’. Volgens VVON-

voorzitter Arnold Westen worden de genomineerden beoordeeld op

een aantal criteria: gedrag, omgang met spelers, collega’s, arbitrage

en pers. Uiteraard wegen ook de geleverde prestaties zwaar, maar

dient wel gekeken te worden naar het beschikbare materiaal. Een

kampioenschap levert derhalve niet direct de grootste kansen op. De

genomineerden waren naast Ouaali: Bert Hollander (ONS Sneek), Hans

van Dijkhuizen (Excelsior ’31), Dennis Dekkers (OJC Rosmalen), Bert

Ruijsch (Gemert) en Willem den Besten (Westlandia). 

Mede door het feit dat Ouaali met liefst twee teams kampioen werd,

gaf vermoedelijk de doorslag voor de aanwezige trainers die op hem

stemden. “Ik wil mijn collega’s en mijn familie bedanken die me ge-

steund hebben”, vertelde hij op het podium. “Ook mijn oude leermees-

ter Co Adriaanse, bij wie ik in 1996 een kijkje in de keuken mocht

nemen. Daarnaast wil ik technisch directeur Harry Hamstra van Sparta

Nijkerk bedanken voor het vertrouwen dat hij twee jaar geleden in mij

had om me te halen.”

Frank de Boer
Bij de BVO-trainers ging de strijd om de Rinus Michels Award tussen

Frank de Boer (Ajax), Ronald Koeman (Feyenoord), Peter Bosz (Vitesse),

Dwight Lodeweges (SC Cambuur) en Harry van den Ham (FC Dordrecht).

De Boer werd met Ajax voor de vierde maal op rij landskampioen en ver-

dedigde de titel van het jaar ervoor. Maar ook Ronald Koeman, die in

2012 de prijs won, kende een goed laatste seizoen bij Feyenoord. 

Uiteindelijk was het De Boer die wederom met de prijs aan de haal

ging. Zijn broer Ronald nam de prijs in ontvangst, omdat Ajax op trai-

ningskamp was in Jakarta. Voordat De Boer met Ajax naar Indonesië

vertrok, sprak hij nog een videoboodschap in voor de aanwezige trai-

ners in de zaal. De oefenmeester is met name trots op zijn vierde titel.

“Daarmee sta ik toch naast Rinus Michels, een groot trainer die ook

vier titels met Ajax won. Daarom ben ik zeer blij en ook trots op deze

award. Michels is toch de grondlegger van de Hollandse School, het

totaalvoetbal. Daar hebben wij tegenwoordig als trainers nog steeds

baat bij en daarom ben ik Michels daar dankbaar voor.”

De Boer droeg de prijs op aan de mensen met wie hij dagelijks werkt.

“Deze award is voor het collectief; de spelers en de staf. Hen wil ik

daarom ook bedanken.”

'ALS TRAINER HEBBEN WE NOG 
STEEDS BAAT BIJ RINUS MICHELS'

Frank de Boer bedankte de zaal middels een videoboodschap.
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Bekerwinst komt 
niet uit de lucht vallen

De Overijsselse ploeg is na twee seizoenen niet meer weg te denken

uit de Eredivisie, gezien de sportieve prestaties en het uitstekende

veldspel. Het leek voor Ron Jans een onmogelijke opgave om de

prestaties van voorganger Art Langeler te verbeteren. Onder Lange-

ler eindigden de Zwollenaren met 39 punten op de elfde plaats en

werd de halve finale van het bekertoernooi bereikt. Een jaar later

heeft PEC Zwolle geschiedenis geschreven door met veertig punten

op de elfde plaats te eindigen, de beker te winnen en Europees voet-

bal veilig te stellen. “Het binnenhalen van de KNVB beker is het ab-

solute hoogtepunt in de clubhistorie van PEC Zwolle. Het is heel leuk

om een huldiging mee te maken, maar voor een trainer is het vooral

mooi dat tactisch alles klopte”, keek PEC Zwolle-trainer Ron Jans te-

rug tijdens het Trainerscongres. “Niet alleen tijdens de wedstrijd

kwam de tactiek eruit zoals we wilden, maar ook de voorbereiding

verliep precies volgens plan. Ik zeg niet dat we alles goed gedaan

hebben, maar het is wel gelukt om iedere speler het maximale uit

zichzelf te laten halen. Daar ging een heel proces achter schuil van

wekenlange voorbereiding. Dat is het verhaal van PEC Zwolle.”

PEC Zwolle heeft dit seizoen een fantastische pres-

tatie geleverd door op de elfde plaats te eindigen en

de KNVB beker te winnen. Ajax werd in de bekerfi-

nale volledig overklast door de Zwollenaren, waar-

door de ploeg van trainer Frank de Boer  blij mocht

zijn dat het bij 5-1 bleef. Bij PEC Zwolle klopte tac-

tisch gezien werkelijk alles en dat is de verdienste

van Ron Jans, die tijdens het Nederlands T rainers-

congres een boekje opendeed over de aanloop naar

de bekerfinale. “De concurrentie is enorm aange-

wakkerd.”

Tekst: Twan Epe | Beeld: Emma den Ouden

TOPCOACH DEMONSTRATIE DOOR RON JANS (PEC ZWOLLE)
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‘IK WILDE CONCURRENTIE’

Ajax bij de strot grijpen
De voorbereiding op de bekerfinale begon voor Jans direct na de winst

op N.E.C. in de halve finale van het bekertoernooi. “Dan wil je dat de

spelers het besef krijgen dat we de finale niet alleen gaan spelen, maar

ook kans maken om de beker te winnen. De kans dat Ajax wint is nor-

maal gesproken groter dan de kans dat de beker naar Zwolle gaat. De

kans die wij hebben, moeten we volledig benutten en daar was volgens

mij maar één manier voor”, vervolgt Jans, die Ajax direct bij de strot

wilde grijpen. “En dat begint met de tegenstander direct vastzetten, er

bovenop te zitten, duels te winnen en Ajax geen centimeter ruimte te

geven om op te bouwen en de bal rond te spelen. Daarnaast schuift

Ajax bij balbezit tegenstander vaak een middenvelder door op de

tweede centrale verdediger. De Boer wil graag dat de tegenpartij er al-

leen uit kan komen door de bal via een centrale verdediger of de doel-

man naar voren te rammen. Wij hebben ons daarop voorbereid door

onder de druk uit te voetballen, omdat wij positiespel kunnen spelen.”

“Op basis daarvan hebben we onze speelwijze bepaald, door de actie-

punten om te zetten naar een tactisch strijdplan. We hebben afgespro-

ken om hoog druk te zetten door de opbouw direct vast te zetten. Het

doel was om druk uit te oefenen op de linker centrale verdediger. Aan-

vallend wilden we onder de druk uit voetballen door een middenvelder

vrij te krijgen in de opbouw. Om die speelwijze te oefenen, hadden we

‘AJAX KREEG GEEN LUCHT’
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twee wedstrijden: thuis tegen FC Groningen en uit bij RKC Waalwijk.

Daar is eigenlijk heel weinig van terecht gekomen. Alleen tegen RKC

Waalwijk zijn we er een fase van twintig minuten in geslaagd om de lin-

ker centrale verdediger vast te zetten. De ballen vlogen achter elkaar

over de zijlijn en de Waalwijkers kwamen dus niet aan voetballen toe.

Het aanvallende gedeelte hebben we niet kunnen oefenen, omdat zo-

wel Groningen als RKC alleen maar terug liep en reactievoetbal

speelde. We hebben de gewenste speelwijze dus vooral op het trai-

ningsveld kunnen oefenen, maar niet echt in de praktijk kunnen bren-

gen.” De speelwijze was niet het enige waar Jans zijn handen vol aan

had. Na de halve finale tegen N.E.C. merkte de hoofdtrainer dat een

aantal van zijn spelers zoiets hadden van ‘nu moet ik alles opsparen

voor de finale’. “Dat zag ik terug in de trainingen en wedstrijden, maar

ik had geen zin in dat slappe gedoe. Daarom hebben we de concurren-

tie aangewakkerd.” 

Spelers scherp houden
Jans heeft een aantal spelers in de aanloop naar de bekerfinale bewust

gepasseerd op trainingen en in wedstrijden om de spelers te prikkelen.

“We hebben de spelers bewust laten kijken naar het eerste half uur van

Vitesse–Ajax, een wedstrijd die twee weken daarvoor was gespeeld.

We creëerden bij de spelers het besef dat we de landskampioen zo on-

der druk moesten zetten. De Arnhemmers hadden dat namelijk fantas-

tisch gedaan, alleen hebben één ding niet gedaan wat wij wel hebben

gedaan: kansen afmaken. Na de video zijn we gaan trainen. Normaal

gesproken trainen we tactisch naar een wedstrijd toe met de basisspe-

lers, maar dit keer niet. De training bestond uit drie delen: het storen

van de opbouw van Ajax, het onder de druk van Ajax uit voetballen in

de opbouw en het kennismaken met de ‘Mourinho-bus’ door twee bus-

sen te parkeren voor je eigen zestien in een 1:4:4:2-systeem. Als je alle

blokjes meedeed, wist je dat je tegen Ajax ging spelen, maar de spelers

die niet alle blokjes meededen, hoorden het pas een dag voor de wed-

strijd.” De oefenmeester doelt daarmee op vier posities: Bram van Po-

len en Giovanni Gravenbeek vochten uit wie er rechtsback ging spelen.

Joost Broerse, Maikel van der Werff en Darryl Lachman bepaalden

welke twee er centraal in de defensie zouden starten en in de voor-

hoede knokten Mustafa Saymak en Furdjel Narsingh voor de rechtsbui-

tenpositie, terwijl Guyon Fernandez en Fred Benson onderling moesten

uitmaken wie er in de punt van de aanval zou starten. “Deze spelers zit-

ten qua niveau heel dicht bij elkaar en daarom vond ik het belangrijk om

ze allemaal scherp te houden.”

Voorbereiding beloond
Op het trainingsveld liet Jans de aanwezige trainers zien hoe hij de op-

bouw van Ajax verstoorde (zie trainingsvorm 1 – verstoren van de op-

bouw – voor de manier waarop PEC Zwolle de Amsterdammers onder

druk zette tijdens de met 5-1 gewonnen bekerfinale). “Als zij in de op-

bouw geen kansen zien, zakt de controlerende middenvelder vaak uit

en dan wordt het moeilijker om druk uit te oefenen”, legt Jans uit, die

zijn spits Fernandez de rechter centrale verdediger vast liet zetten en

zijn buitenspelers naar binnen haalde. Jesper Drost liet als nummer tien

zijn man los en zette direct druk op Stefano Denswil, de linker centrale

verdediger. “Hij heeft een enorm loopvermogen en bereidheid om druk

te zetten. Mateusz Klich liet als linkshalf zijn man los en stapte door op

de directe tegenstander van Drost, terwijl linksbuiten Ryan Thomas

naar binnen kwam om Davy Klaassen af te schermen.” Het doel was

om Drost zo druk te laten zetten dat Denswil naar zijn linker been moest

draaien, zodat rechtsbuiten Saymak en rechtsback Van Polen aan de

balkant snel druk konden uitoefenen op hun directe tegenstanders.

“We hebben Ajax dus volledig vastgezet, zodat ze niet aan voetballen

toekwamen. Doordat Fernandez verdedigend al zo diep mogelijk stond,

door Niklas Moisander vast te zetten, kon hij bij balverovering direct in

de diepte vragen. Het strijdplan kwam volledig uit en ik ben enorm trots

dat het strijdplan goed uitpakte. De weken rondom de bekerfinale wa-

ren net een Amerikaanse film: werkelijk alles klopte.”

‘WERKELIJK ALLES KLOPTE’
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Organisatie:
- Zet een partijspel uit van 80 x 50 meter 
- Organisatie coachpartij: 1:4:3:3 (pnv) 
- Organisatie tegenpartij: 1:4:3:3 (pna) 
- 1 tegenpartij start met een pass naar 4 
- Bal uit: keeper tegenpartij start opnieuw

Coaching: 
- Verdedigen doen we met het hele team 
- 9 zet 3 tegenpartij vast, 10 stapt door op 4 
- 10 dwingt 4 om naar buiten te draaien 
- Coachpartij kantelt, 7 zit 5 op de huid 
- 8 stapt door op 6, 11 komt naar binnen  
- Coachpartij kantelt, 6 verdedigt in de zone 
- Coachpartij kantelt, 2 zit kort bij 11 
- 3, 4 en 5 zorgen voor rug-/ruimtedekking 
- 1 anticipeert op een eventuele lange trap  

Verstoren van de opbouw

Organisatie:
- Zet een partijspel uit van 80 x 50 meter 
- Organisatie coachpartij: 1:4:3:3 (pnv) 
- Organisatie tegenpartij: 1:4:3:3 (pna) 
- 1 coachpartij start met een pass naar 4 
- Bal uit: keeper coachpartij start opnieuw

Coaching: 
- Niet direct naar de lange bal grijpen 
- 6 en 8 bieden zich aan en zakken uit 
- Opbouwen kan via 6 en 8 of 2 en 5 
- 9 kiest diep positie voor dieptepass

Opbouwen onder druk

Organisatie:
- Zet een rechthoek uit van 20 x 15 meter 
- Tweetal heeft een hesje in hun handen 
- Vijftien keer rondspelen is een punt 
- Nieuw tweetal na een onderschepping 
- Spelers mogen de bal één keer raken 
- De bal mag niet terug naar de verzender

Coaching: 
- Bal niet over standbeen heen passen 
- Indien mogelijk tussen linies komen 
- Let op de aanname en verwerking 
- Blijf meedoen en blijf in beweging 

Positiespel 8 tegen 2

OEFENVORMEN
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HOLLANDSE MEESTERS

Inmiddels is Adriaanse één van de gevestigde namen in het Neder-

landse trainersgilde, maar ook hij heeft het vak moeten leren. Als spe-

ler dacht hij nog totaal niet als trainer, zo verklapte hij desgevraagd

aan Joep Schreuder. “Omdat ik voorstopper was, mocht ik me alleen

maar bezighouden met de spits van de tegenstander. Ik kwam nooit op

het middenveld, laat staan in de aanval. Op mijn zevenentwintigste

haalde ik mijn eerste trainersdiploma. Omdat ik al jarenlang gymle-

raar was, was het voor de groep staan niet iets nieuws voor me. Bert

Jacobs was in mijn tijd als speler bij FC Utrecht een voorbeeld voor

me. Een goede trainer moet persoonlijkheid hebben, Jacobs had dat. 

Hij speelde 1:4:3:3 met duidelijke taken voor iedere speler en daarnaast

was hij ook heel eerlijk.”

De ervaring in het onderwijs was voor Adriaanse een voordeel. 

Toptrainers als Louis van Gaal en Guus Hiddink hebben eenzelfde ach-

tergrond. “Ervaring in het onderwijs is zeker een pre. Met een trainers-

diploma kan je wel een hoop compenseren. Zeker door daarna veel

ervaring op te doen. Ook gespeeld hebben bij een topclub kan een

voordeel zijn, maar de ervaring als leraar is toch belangrijker. 

Het is jammer dat talentvolle trainers die zelf niet op hoog niveau 

gevoetbald hebben, moeilijk doorkomen.”

Co Adriaanse: 
“Voetbal is schaken op het veld”

Het laatste woord tijdens dit Trainerscongres was aan Co Adriaanse die – met John van den

Brom in een bijrol – een uur lang werd geïnterviewd door NOS-commentator Joep Schreu-

der. In hoeverre is een achtergrond in het onderwijs van belang? Hoe kies je als trainer een

geschikte assistent? En, heeft de traditionele Hollandse school nog toekomst? Adriaanse:

“Misschien is het tijd dat we iets nieuws verzinnen.”

Tekst: Joeri Buitink | Beeld: Gerrit van Keulen

Coaches tour Hollandse Meesters
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Samenstelling van de staf
De trainerscursus heeft dus veel waarde vol-

gens Adriaanse. Wat je daar niet leert, is het

plannen van je carrière. “Er zijn legio voor-

beelden van ooit zo talentvolle trainers die

door een paar verkeerde keuzes uit beeld ver-

dwijnen. De juiste clubs kiezen is heel belang-

rijk. Ik deed dat altijd op intuïtie, ik heb ook

nooit een manager gehad die de zaken voor

mij regelde.” 

Voor trainers die de overstap naar een andere

club maken had Adriaanse een aantal tips

voor het samenstellen van de staf. Zo moet er

een mix zijn van mensen van ‘binnen’ en ‘bui-

ten’ de club. “Je moet als nieuwe trainer niet

alleen maar stafleden van buiten de club

meenemen. Je hebt ook iemand nodig die de

cultuur van de club kent.”

Ook somde Adriaanse desgevraagd de punten

op waar een goede assistent in zijn ogen aan

dient te voldoen. “Allereerst moet een assis-

tent loyaal en te vertrouwen zijn. Ook moet hij

hard werken. Misschien nog wel harder dan

de hoofdtrainer, omdat er veel werk op zijn

bordje ligt. Een assistent-trainer moet ook een

goede veldtrainer zijn. Ten slotte moet een as-

sistent-trainer op dezelfde lijn zitten als de

hoofdtrainer. Tegengas krijgen is goed, maar

de visie op voetbal moet je delen.”

Hollandse school
De visie van Adriaanse is duidelijk: op de

aanval. “Soms moet je geduld hebben als

trainer en niet altijd op de aanval willen gok-

ken, maar dat geduld heb ik niet. Ik wil name-

lijk snel resultaat halen en het publiek

vermaken. Het trainerschap is erg leuk, maar

ik wil wel van mijn ploeg genieten als ze aan

het voetballen zijn. Daarom houd ik er niet zo

van om aan de handrem te trekken."

Deze manier van spelen sluit aan bij de we-

reldberoemde ‘Hollandse school’. Volgens

Adriaanse staat deze school voor aanvallen,

initiatief nemen en doelpunten maken. “Een

trainer van de Hollandse school gelooft erin

dat op de aanval spelen een winstpartij ople-

vert. Je gaat niet het veld in met de angst om

fouten te maken, maar met de overtuiging om

een fout goed te maken door een extra doel-

punt te scoren.”

Trainers in de toekomst
Het voetbal verandert razendsnel. Constant

zijn er nieuwe ontwikkelingen waar een trai-

ner volgens Adriaanse op in moet kunnen

spelen. “Trainers zijn vaak geneigd om in

één richting te denken, maar je moet flexibel

zijn. Je moet zowel op de aanval als de ver-

dediging kunnen spelen. Kijk maar naar de

manier waarop Real Madrid Bayern Mün-

chen uit heeft geschakeld. Voetbal is scha-

ken op het veld. Je moet als trainer vooruit

denken en zó proberen in te grijpen dat je de

wedstrijd naar je hand zet.”

Adriaanse ging ook in op de ‘trainer van de

toekomst’. Trainers die nu aan het begin van

hun loopbaan staan, moeten visionair zijn,

zo vindt de Amsterdammer. “Zij moeten zich

afvragen wat er van trainers wordt ver-

wacht in 2015, of 2020?” Daarnaast ziet Adri-

aanse dat de wetenschap zijn intrede heeft

gedaan in het voetbal, wat zorgt voor frictie

onder oudere trainers. “De functie wordt te

complex om alleen te kunnen dragen. Trai-

ners kunnen het inmiddels niet meer alleen

met een assistent-trainer. In toekomst voor-

zie ik twee hoofdtrainers die complementair

aan elkaar zijn.”

Tijd voor iets nieuws
Als Schreuder drie kwartier de tijd heeft ge-

nomen om Adriaanse uit te horen, wordt

John van den Brom op het podium geroepen.

Samen keken zij naar de positie van het Ne-

derlandse voetbal in Europa. De conclusie

dat Nederland niet meer mee telt, werd snel

getrokken. Adriaanse zet er zijn vraagtekens

bij of de traditionele Hollandse school gaat

leiden tot betere resultaten over de lands-

grenzen. “De Nederlandse school is ook ooit

ontstaan omdat een trainer iets bedacht

heeft. Misschien is dit wel iets nieuws dat

uitgevonden moet worden." 

Ronald Koeman bij Feyenoord – en later ook

Louis van Gaal bij het Nederlands elftal –

stapten over naar een 1:5:3:2 formatie. “Het

klinkt als een verdedigend concept, maar dat

hoeft het niet te zijn. Als de twee backs diep

beginnen, heb je in feite vier aanvallend den-

kende spelers. En dan heb je de drie midden-

velders nog niet eens genoemd”, vindt

Adriaanse. 

Van den Brom sluit af: “Je moet durven af te

wijken van de Hollandse school als dat nodig

is. Je kunt je afvragen of je wel altijd heel

aanvallend moet spelen, zoals we in Neder-

land gewend zijn. De beste spelers moeten

spelen en daar moet je als trainer het beste

systeem bij kiezen.”
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De winnaars op een rij in het stadion van PEC Zwolle.

Robert Bolhuis nam namens
HFC de award in ontvangst.

De jeugdopleiding van Feyenoord/
Excelsior won voor de vierde maal op rij.

Zijn broer Ronald nam de prijs voor de Ajax-trainer in ontvangst.

Alle genomineerden bij elkaar.
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