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Van de voorzitter

In februari van dit jaar heeft de KNVB een grote reorganisatie

aangekondigd binnen de sectie amateurvoetbal. De aanleiding voor

deze reorganisatie is het grote financiële tekort zoals dit in de laatste

algemene vergadering van de KNVB bekend werd gemaakt. Daarbij werd

aangegeven dat de mogelijkheid bestond dat werknemers in Zeist en in

de districten hun baan zouden kunnen gaan verliezen. Ook werd gemeld

dat een contributieverhoging voor KNVB-leden waarschijnlijk onver -

mijdelijk zou zijn. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat op zeer korte termijn vijftig

formatieplaatsen zullen gaan verdwijnen. Een zeer pijnlijk besluit voor al

die medewerkers die het persoonlijk treft. Ik wens al deze medewerkers

heel veel kracht en sterkte toe bij het verwerken van deze tegenslag en

bij het vinden van een nieuwe uitdaging.

Op 3 maart 2014 heeft de VVON, tijdens een studiebijeenkomst bij

Achilles ’94 te Assen, officieel afscheid genomen van Anne Veenstra.

Hij was ongeveer 35 jaar afdelings- en districtsbestuurder binnen de

VVON. Anne was een kritisch bestuurder met een duidelijke eigen

mening. Als dank voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid is hij

benoemd tot Lid van Verdienste. We zullen Anne gaan missen, maar

hebben ook het volste vertrouwen in zijn opvolger Jacob Botter als

coördinator van district Noord.

In de afgelopen maanden zijn in de meeste VVON-districten diverse

studiebijeenkomsten georganiseerd. Hier heeft u weer de benodigde

studiepunten kunnen behalen. Op vrijdag 9 mei 2014 wordt voor de

twaalfde keer het Nederlands Trainerscongres georganiseerd. Net als

vorig jaar is het stadion van PEC Zwolle de plaats van handeling. Op deze

dag uiteraard ook de uitreiking van de Rinus Michels Awards. Wie wordt

de opvolger van Marcel Groninger als beste amateurtrainer seizoen

2013/2014? Verderop in dit magazine meer over de genomineerde

amateurtrainers en het pro -

gramma. Om u op te geven gaat

u naar www.vvon.nl. Daar vindt

u ook het meest actuele pro -

gramma en alle verdere infor  m atie

over het congres. 

Het voetbalseizoen loopt lang -

zaam ten einde. In de meeste

competities is al veel duidelijk,

maar er zijn ook nog veel prijzen

(en degradatie plaatsen) te ver -

delen. Ik wens u daarbij als

verantwoordelijk trainer/ coach

veel succes. 

Vanaf 12 juni 2014 wacht ons als

voetballiefhebbers nog een mooi

toetje. Op die dag openen

Brazilië en Kroatië het wereld -

kampioenschap in Brazilië. Een

dag later, het is dan vrijdag 13 juni, speelt Nederland zijn eerste

groepswedstrijd tegen Spanje. Over het niveau van ons voetbal is de

laatste tijd veel gezegd en geschreven, en helaas was dat niet altijd even

positief. Ook over onze bondscoach hebben velen een mening. Wij zijn

geen favoriet in Brazilië, toch heb ik nog steeds hoop en vertrouwen dat

we kunnen verrassen tijdens het WK. En wat mij betreft hebben we dan

met Louis van Gaal de beste bondscoach die we ons op dit moment

kunnen wensen. 

Ik wens Louis met zijn staf en ons Oranje dan ook heel veel succes toe.

Arnold Westen
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Ton Kosterman, 
hoofdtrainer SC Woezik

“Amateurtrainers kunnen
ook bij een BVO slagen”



Bij het binnengaan van de kantine van SC

Woezik moet Ton Kosterman eerst flink wat

handen schudden en praatjes maken. De

hoofdtrainer en hoofd jeugdopleidingen van

de club is een graag geziene man bij SC

Woezik. In de bestuurskamer vertelt hij

breeduit over zijn visie als voetbaltrainer en

zijn ervaringen uit het verleden. Als

Kosterman eenmaal over voetbal praat, houdt

hij niet meer op. “Als ik mezelf als trainer

moet omschrijven, ben ik iemand die houdt

van teambuilding en teamgericht bezig zijn.

Ook het individu is belangrijk, maar bij een

amateurtrainer moet de nadruk op het

collectief liggen. Dit vak spreekt me zo aan,

omdat je vanuit visie en speelwijze met een

ploeg bezig kunt zijn. Ik sta open voor ideeën,

maar  ben uiteindelijk wel degene die de

knopen doorhakt. Mijn spelers mogen wel

meedenken en dat ervaren ze als prettig.

Maar op een bepaald moment moet ik laten

zien wie de baas is, want ik ben tenslotte

verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Verder

ben ik open en sociaal en heb ik weinig

problemen met spelers. Als dat wel gebeurt,

ben ik meer van de dialoog om te kijken of we

het op kunnen lossen. Al duurt zoiets ook niet

eeuwig en moet je soms ook maatregelen

kunnen nemen.”

Teambuilding
Maar hoe brengt Kosterman teambuilding in

de praktijk? Hij wil graag dat zijn ploeg

‘eigenaar’ wordt van de gekozen tactiek. “In

het begin van het seizoen geef ik een

presentatie waarin ik de jongens laat

meedenken hoe we de doelen kunnen

verwezenlijken. Op die manier geef je de

jongens een opdracht mee. Ze worden op die

manier ergens verantwoordelijk voor. In de

eerste seizoenshelft ben ik leidend en bepaal

ik de speel- en werkwijze, maar nu tijdens de

tweede seizoenshelft laat ik veel meer aan de

spelers over. De bespreking over de

tegenstander duurt vaak maar tien minuten en

dan laat ik de spelers vertellen over de

tegenstander die we al gehad hebben.”

Op die donderdagavond, een paar dagen voor

de 0-3 zege op Concordia,  brengt Kosterman

dat in de praktijk. Heel kort bevraagt hij zijn

ploeg over de komende tegenstander. Het

duurt even voordat zijn spelers met informatie

uit de vorige wedstrijd komen. Aan de hand

daarvan en zijn eigen bevindingen van de

eerdere confrontatie met die ploeg, houdt

Kosterman een korte wedstrijdbespreking

alvorens naar het trainingsveld te gaan.

Consequent
Als trainer is het vaak moeilijk om altijd

consequent te zijn. Als een wisselspeler een

week niet komt trainen, is het makkelijk om te

zeggen dat hij ook dit keer niet in de basis zal

starten. Maar doe je datzelfde met een

topscorer? En wat als er een cruciale

wedstrijd om promotie of lijfsbehoud gespeeld

moet worden? “Je doet ook aan teambuilding

als je consequent bent”, vindt Kosterman. 

“Wat doe je als je beste speler te laat is? Ben

je consequent of niet? Dat ben ik dan en start

hij gewoon niet. Dat weten de spelers van me.

Soms vinden ze het niet leuk, omdat hij

toevallig belangrijk is. Dan komen ze naar me

toe en zeggen ze me dat hij een goede reden

heeft. Maar als ik niets doe, dan geef ik ze de

ruimte voor een volgende keer. Zo handel ik

eigenlijk altijd en daarin verschaf ik

duidelijkheid naar mijn spelers.”

Maar niets menselijks is Kosterman vreemd

en ook hij heeft in het verleden eens een

andere beslissing genomen. “Ooit is er wel

een uitzondering geweest, want ik ga mezelf

ook niet mooier voordoen dan ik ben. Normaal

gesproken is de regel: train je niet, dan start je

niet. Anders doe ik anderen tekort en krijgen

zij nooit een kans. Het is wel eens

voorgevallen voorafgaand aan een

kampioenswedstrijd. Dan bespreek je zoiets

met de groep. Als die bepaalde speler dan

toch mag starten, moet die beslissing door de
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Ton Kosterman is hoofdtrainer van tweede klasser SC Woezik. Voor de
trainer met Nijmeegse tongval is het vak meer dan een hobby. Inmiddels
heeft Kosterman zijn baan als postbezorger vaarwel gezegd en verdient
hij zijn geld in de voetballerij. De oefenmeester denkt dat hij ook bij een
BVO kan slagen. “Ik zou een ideale assistent zijn naast een voormalig
betaald voetballer.”

Tekst: Rogier Cuypers
Beeld: Gerrit van Keulen

‘ALS BEGINNEND TRAINER 
WAS IK EEN IDEALIST’
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groep gedragen worden. Vaak zie je dat in

een groepsgesprek niet iedereen wat durft te

zeggen en zijn vooral de ‘belangrijke’ jongens

aan het woord. Na afloop pols ik echter ook

bij nummers twaalf tot en met zestien, want zij

spelen vaak minder. Als een aantal het niet

eerlijk vindt en er niet achter staat, gebeurt

het ook niet.”

People manager
“Ik zou mezelf ook wel als people manager

willen omschrijven”, vervolgt Kosterman.

“Geïnteresseerd zijn in jouw spelers hoort

daarbij en dat ben ik. Dat is overigens niet

altijd makkelijk de laatste jaren. Sinds ik

kinderen heb, wordt het leven nu eenmaal

drukker. Soms schiet het er dan bij in om een

speler extra aandacht te geven. Ik ben open

en eerlijk naar de groep, maar ook naar een

individu. Dat hoop ik dan andersom ook terug

te krijgen, ik merk ook dat het door de jongens

gewaardeerd wordt. De gasten die minder

vaak spelen, zijn natuurlijk niet altijd even blij

met me en dat moet ook niet. Dat is wel het

moeilijkste aan het trainerschap, spelers

teleurstellen. Er zijn trainers die hebben er lak

aan, maar dat past niet in mijn karakter. Ik ga

dan altijd het gesprek met iemand aan en leg

uit waarom ik bepaalde keuzes maak. Dat

verdienen ze ook.”

Voor spelers is het niet altijd makkelijk om zelf

het initiatief tot een dergelijk gesprek te

nemen, weet de trainer. “Als trainer moet je

soms wat sturen, zodat spelers naar jou

toekomen. Het is logisch dat de jongens wat

makkelijker op een elftalleider afstappen. Ik

wil spelers echter wel het gevoel geven dat ze

bij me binnen mogen lopen, maar dat gaat niet

altijd even makkelijk.”

Kwetsbaar opstellen
Kosterman is geen trainer die het idee heeft

dat hij het spelletje heeft uitgevonden. Door

de jaren heen heeft hij veel kennis vergaard,

maar ook hij blijft zijn leermomenten houden.

“Ik kan me kwetsbaar opstellen en dat

waarderen spelers wel. Maak ik een fout, dan

durf ik dat ook toe te geven. Het gebeurt

natuurlijk niet al te vaak, anders zou ik mijn

werk niet goed doen. Na de wedstrijd kijk ik

altijd eerst wat ik anders had kunnen doen, ik

hoop ook dat de spelers eerst in de spiegel

kijken. Naar anderen wijzen is te makkelijk.”

In het verleden heeft Kosterman bij zijn oude

club Alverna wel eens meegemaakt dat hij

moest ingrijpen toen het in het team uit de

klauwen liep. “Naast veel hoogtepunten, heb

ik ook mindere periodes meegemaakt. Mijn

laatste jaar bij Alverna was er zo eentje. Ik

had een groep van een man of 21 en

nauwelijks blessures. Dan krijg je te maken

met teleurgestelde spelers. Na de winterstop

zaten we in een stijgende lijn, maar in het

Paasweekend verloren we twee keer.

Vervolgens ontstond er een negatieve sfeer.

Dat hoor je dan via-via. Dit onstaat vaak als je

selectie te groot is. Ik werk daarom liever met

een selectie van zestien tot achttien spelers

en vul dit aan vanuit het tweede elftal en/of

A1. Zodra je selectie uit achttien spelers

bestaat dan kun je het vaak nog wel

handelen. Er zijn altijd wel spelers afwezig en

er zijn dan twee of drie teleurgestelde spelers.

Als je selectie groter dan achttien spelers is,

dan wordt de groep van teleurgestelde

spelers te groot. Zij versterken dan elkaar en

dan kun je de controle verliezen. Na het

Paasweekend ben ik toen het gesprek met de

groep aangegaan en heb toen aangegeven zo

het seizoen niet af te willen maken. Ook het

bestuur was hier van op de hoogte en steunde

mij volledig. Ik ben toen naar buiten gegaan

en heb de spelers elkaar respectvol de

waarheid laten vertellen, dat was wel

confronterend. Helaas heb ik toen van enkele

spelers voortijdig afscheid genomen. Hier was

ik overigens niet trots op, maar ik kon niet

anders. Het teambelang gaat altijd voor het

individu, zo houd je de sfeer goed en kan

iedereen plezierig werken.”

Van Marwijk avant la lettre
“Toen ik een jaar of twintig geleden begon als

hoofdtrainer, was ik een idealist”, blikt hij

terug. “Ik was 27 jaar en fan van Ajax. Die

speelstijl wilde ik mijn ploeg laten kopiëren.

Vervolgens ga je de cursus volgen, ontwikkel

je jezelf en word je realistischer. Overal haal

je wat vandaan, dus ben ik gaan kijken naar

de sterke punten van ploegen die bij mij

pasten. Grappig was toen Marco van Basten

als trainer bij Oranje begon en riep dat hij

dominant en aanvallend wilde spelen. Dat riep

ik ook toen ik begon, dit was alleen niet altijd

realistisch. Tegenwoordig vertel ik tijdens de

presentatie aan het begin van het seizoen de

groep dat het seizoen zal uitwijzen wat we

precies gaan doen. Natuurlijk heb ik een visie,

maar je moet het hebben over werkwijze,

speelwijze en spelopvatting. Over die drie

dingen moet je als trainer afspraken maken

met jouw groep. Hoe streng ik ben, ligt aan de

spelers.” 

Als Kosterman een ideale schets moet geven

van zijn visie, even geen rekening houdend

met de tegenstander, is dat verzorgd,

herkenbaar en attractief. “Maar natuurlijk

word ik afgerekend op resultaten, dus moet je

soms de balans zoeken. Ik speel al jaren

1:4:2:3:1, deze organisatie hanteerde ik al

voordat Van Marwijk dat met Oranje ging

doen. Van die twee controleurs moet er altijd

eentje zijn met een goed voetbalgogme. Die

speelwijze is zo gekomen, omdat ik bij Oss ’20

in het eerste jaar 1:4:3:3 speelde met een

controleur op het middenveld. We verloren op

het eind van het seizoen de titel en niemand

gaf ons een kans in de nacompetitie. Toen ben

‘IEDEREEN HEEFT ZIJN
EIGEN WAARHEID

ZOLANG JE DIE KUNT
ONDERBOUWEN’
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ik op die manier gaan spelen en de spelers

waren er enthousiast over. Een formatie is

echter niet heilig, het gaat om de

spelopvatting. Staat een hangende

middenvelder tien meter dieper of vijf meter

naar buiten, dan is het opeens een

buitenspeler. Als trainer spreek je over

formaties om zaken te verduidelijken. Het

liefst speel ik in balbezit de opbouw van

achteruit, tijdens de aanval heb ik een

voorkeur voor lopende diepgaande mensen.

Zodra de tegenstander in balbezit is, gaat mijn

voorkeur naar hoog druk zetten op de

balbezittende speler. De omschakeling moet

snel verlopen en iedereen moet meedoen,

niemand mag verzaken.”

Leerzame periode in Zeist
Zoals iedere trainer heeft Kosterman

leerzame periodes gehad in zijn loopbaan. Dat

gebeurde in zijn beginperiode, toen hij als

broekie in de vierde klasse begon. “Maar mijn

belangrijkste leerjaar heb ik gehad toen ik

mijn TC I/UEFA A-diploma moest halen.

Ronald Spelbos was mijn docent, een

fantastische man. Ook Raymond Verheijen

heeft mijn ogen geopend waar het gaat om

het voetbalconditionele gedeelte. Hans de

Koning was destijds mijn stagebegeleider en

van hem en Spelbos heb ik veel geleerd, zoals

niet op te kijken tegen trainers met een rijke

voetbalachtergrond. Handel vanuit en geloof

in je eigen kwaliteiten. Amateurtrainers zijn

vaak al verder, omdat zij al langer bezig zijn

met het vak. Oud-betaald voetballers hebben

wel de naam als voetballer maar moeten als

trainer nog veel leren. Uiteindelijk heeft

iedereen zijn eigen waarheid zolang je het

kunt onderbouwen.”

Tijdens die cursus kreeg Kosterman een boost

die hem overtuigde dat er misschien wel een

HOOFDTRAINER

Trainerspaspoort Ton Kosterman
2012 - heden Sc. Woezik: Hoofdtrainer (Oost / Klasse 2I)/Hoofd Opleiding

2011 / 2012 Sc. Woezik: Jeugdtrainer E1

2009 - 2012 RKSV Alverna Hoofdtrainer (Oost / Klasse 3D / 2I / 1E)

2007 - 2009: Oss’20 (Oss): Hoofdtrainer (Zuid 1 / Klasse 1C)

2003 - 2007: RKSV Margriet (Oss): Hoofdtrainer (Zuid 2 / Klasse 2H)

2000 - 2003: A.W.C. (Wijchen) : Hoofdtrainer (Oost / Klasse 3C / 2I)

1998 - 2000: Festilent (Zeeland): Hoofdtrainer (Zuid 1/Klasse 3C/4G)

1995 - 1998: E.W.C.’46 (Well): Hoofdtrainer (Zuid 2/Klasse 4H)

1991 - 1995: Olympia ’18 (Boxmeer) : B-jeugd, A-jeugd, tweede elftal 

1990 - 1991: Volharding (Vierlingsbeek): B-jeugd 

1985 - 1990: A.W.C. (Wijchen): E, D + C-jeugd

‘HEB GELEERD NIET OP TE KIJKEN TEGEN TRAINERS MET EEN BVO-ACHTERGROND’
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professionele toekomst voor hem lag in het

voetbal. “Iedereen moest voor alle cursisten

een wedstrijdbespreking houden en ik moest

tijdens Willem II-Ajax de thuisploeg

analyseren. Dat referaat duurde veertig

minuten en na afloop liep Spelbos naar voren:

‘De cursus moet nog beginnen, maar hier

staat al een voetbaltrainer’. Die opmerking

heeft me zoveel gebracht.” 

Kosterman denkt ook dat hij en andere

amateurtrainers kunnen slagen in het

betaalde voetbal. “Ja, daar ben ik van

overtuigd als ze de kans krijgen. Alleen die

krijgen ze vaak niet. Vaak hoor je mensen als

bijvoorbeeld  Johan Derksen zeggen dat je

een achtergrond moet hebben als betaald

voetballer, maar dat is mijn inziens toch

anders. Een amateurtrainer met veel

knowhow en een oud-betaald voetballer zou

de ideale mix kunnen zijn. Die ambitie heb ik

altijd gehad en door de cursus in Zeist ben ik

van die valse bescheidenheid af. Je komt er

als amateurtrainer bijna niet tussen, maar ik

zou een ideale assistent bij een BVO kunnen

zijn. Zeker met de ervaring die ik als trainer

meeneem.”

Hoofdtrainer
Zowel bij de jeugd als bij de senioren heeft

Kosterman ervaring, maar hij geeft de

voorkeur aan het hoofdtrainerschap. “Je kunt

met die jongens tactisch meer de diepte in.

Maar ik vind het ook leuk om de jeugd de

basisprincipes bij te brengen. Daarom is de

functie van hoofd jeugdopleiding die ik hier

bekleed, ook zeker geen verkeerde. Met mijn

eigen bedrijf, Kosterman Sport & Coaching,

geef ik ook clinics aan de jeugd. Ik zie mijn

toekomst in het voetbal, want ik heb mijn baan

bij de post ook opgezegd en leef van het

voetbal. Ik ben ervan overtuigd dat ik in het

voetbal kan slagen. Daar ligt mijn passie. Die

droom wil ik waarmaken om nog meer mijn

beroep van het voetbal te maken.”

Einde seizoen
Het einde van het seizoen nadert en Woezik

gaat in de nacompetitie strijden om promotie.

Aan Kosterman de taak om zijn ploeg fit te

houden. “Richting het einde van het seizoen
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train ik vooral onderhoudend. In de voor -

bereiding probeer je de ploeg conditioneel

klaar te stomen voor de competitie. Ook train

je veel technisch-tactisch om de speelwijze te

formeren. Daar hamer ik op en dan zit er veel

herhaling in. Toch hangt je speelwijze ook

deels van resultaat af. Je moet niet snel van je

geloof afstappen, maar als het te lang duurt

dan moet je de groep laten zien dat je wat

doet. Iets nieuws doen, kan ook verfrissend

werken. Eind december geef ik de jongens

twee weken absolute rust. Als de competitie

het einde nadert, train ik vooral onder -

houdend. De intensiteit gaat niet omlaag,

maar ik ga geen conditie meer opbouwen.”

“Er zit altijd een bepaalde structuur in mijn

training, maar daarbinnen wissel ik af”, vertelt

Kosterman over zijn trainingen. “Dinsdag

trainen we via de periodisering, al kan ik daar

soms ook wel eens vanaf wijken. De

periodisering is vooral een handvat en het

duurt vaak ook een week of tien voordat we

die zesweekse cyclus hebben afgerond. Op

donderdag zit er altijd een gedeelte

positiespel in, maar dat hangt deels samen

met wat ik tijdens de volgende wedstrijd wil

zien. Ook werk ik met afwerkvormen zonder

weerstand en daarin wijk ik af vanuit de

gedachte in Zeist. Ik train droog, want

automatismen kan je in mijn ogen het best

oefenen in afwerkvormen zonder weerstand.

De weerstand komt er later wel bij. In het

derde gedeelte van de training leg ik

accenten in de partijvorm. Soms met kaatsers.

Binnen die hele structuur zorg ik wel voor

voldoende afwisseling.”

Respect
Het respect in het voetbalvak mag volgens

Kosterman wel eens benoemd worden. Wees

open, eerlijk en respectvol naar elkaar is zijn

boodschap. “Het is belangrijk dat trainers

onderling elkaar respecteren. Iedereen maakt

fouten, maar dat is geen reden om het respect

te verliezen. Als trainer word je soms

bekritiseerd, terwijl de buitenwereld de ins en

outs niet kent. Dan reageren ze vol onbegrip

op een wissel, terwijl die speler kort

daarvoor juist om een vervanging vroeg. We

hebben onze mening snel klaar. Het geeft me

wel een goed gevoel dat ik bij al mijn clubs

goede ervaringen heb gehad. Ik ben er van

overtuigd dat ik er zo terug kan komen als ze

op zoek zijn naar een trainer dat geeft een

hoop voldoening en waardering. Tot op

heden heb ik als trainer mogen genieten van

vijf kampioenschappen, één promotie d.m.v.

een tweede plaats en vele periodetitels.

Daar ben ik natuurlijk trots op. Daarom is

deze manier van werken, mijn visie, voor mij

een houvast. Dit neemt niet weg dat ik hierin

nooit was geslaagd als de kwaliteiten van de

spelers groep en de organisatie binnen de

vereniging niet op het vereiste niveau waren

geweest.”

‘TRAINERS ONDERLING MOETEN 
ELKAAR RESPECTEREN’



Organisatie:
- Ruimte is tweemaal het strafschopgebied
- 16 spelers, 2 keepers
- 2 grote doelen
- Scoren op het doel van de tegenstander
- Viertal mag kaatsers gebruiken
- Kaatsers mogen de bal maar één keer raken
- Rechtstreeks scoren vanuit de kaats telt dubbel
- Na 2 minuten wisselen van functie: kaatsers spelers 4 tegen 4
- Keeper neemt iedere spelhervatting

Coaching: 
- Uitgangspunt in balbezit: verzorgd positiespel 
- Pass, onderkomen derde man, kaats, doorbewegen en diepte
- Verzorgd positiespel staat centraal tijdens Teamfunctie Aanvallen
- Bij omschakeling: iedereen meedoen, in eerste instantie diep spelen

en dieptepass eruit halen

Partijspel 4 tegen 4 + 4 kaatsers

Organisatie:
- Formatie Eigen Team (wit) 1:4:2:3:1 tijdens Teamfunctie Aanvallen
- Formatie Eigen Team (rood) 1:4:4:2 tijdens Teamfunctie Verdedigen
- Formatie Tegenstander: 1:4:3:3 centrale middenvelder met punt naar

voren
- Wit is aanvallende partij, rood de verdedigende partij
- Alle spelhervattingen starten bij de keeper van de aanvallende partij

Coaching: 
- Teamtaak Storen: In eerste instantie organisatie / formatie bepalen:

1:4:4:2
- Vervolgens bepalen we de ruimte waarbinnen we verdedigen
- Laatste linie positie / zone verdediging
- Middenvelders / aanvallers gaan overal tussen staan
- Voorste linie 2 spelers in het centrum
- Voorste linie gaat hoog staan, laatste linie sluit aan tot cirkel eigen helft
-Druk zetten op bal en tegenstander (beginnend bij de keeper)
- We laten de zwakste opbouwer in de laatste linie aanspelen

Partijspel 11 tegen 11

Organisatie:
- Positiespel 8 tegen 6 in rechthoek 30 bij 20 meter
- Twee rechthoeken van 20 bij 30 meter aan beide zijdes van het veld
- Achttal zo lang mogelijk op balbezit spelen
- Zestal probeert de bal te veroveren
- Na veroveren van de bal proberen zij zo snel naar rechthoek B
- 2 spelers van het achttal blijven achter in rechthoek A
- Alle overige spelers in hoog tempo naar rechthoek B
- Vervolgens wordt hier weer 8 tegen 6 gespeeld
- Zodra de bal uit is brengen de trainers een nieuwe bal in het spel
- Tijd: 4 herhalingen van 3 minuten, rust is 1 minuut

Coaching: 
- Juiste manier vrijlopen
- Handelingssnelheid en balcirculatie hoog
- Vrije ruimte herkennen en benutten
- Coaching: tijd, man, wissel
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Positiespel 8 tegen 6



Organisatie:
- Afwerkvorm waar inspeelbal, onderkomen derde man en loopactie in

de diepte van vierde man centraal staan
- Spelers 3 passt de bal in op de aanbiedende spits 9
- Middenvelder 6 komt eronder en ontvangt de kaats van 9
- Vervolgens geeft 6 een steekbal op de diepgaande 8
- 8 werkt af
- Vervolgens aanval over rechter zijde

Coaching: 
- Centrumverdedigers 3 of 4 in eerste instantie diepte zoeken
- Inspeelbal op spits moet strak en op het juiste been
- Automatisme creëren, inspelen, derde man eronder en loopactie in

de diepte achter de laatste linie door vierde man
- Steekbal zuiver en met de juiste snelheid
- Overtuiging, overzicht bewaren en juiste keuze maken

Afwerkvorm 1

Organisatie:
- Centrumverdediger zoekt vleugelaanvaller
- Die laat vallen op een middenvelder
- Middenvelder stuurt de vleugelverdediger de diepte in
- Deze verdediger legt voor op de ingelopen spits en nummer 10
- Spits en nummer 10 werken af

Coaching: 
- Centrumverdedigers moeten aanvallende m.v. zoeken
- Op alle posities vooractie maken
- Passing zuiver, op het juiste been en met juiste snelheid
- Na inspeelbal derde man eronder komen voor de kaats
- Vleugelverdediger op het juiste moment er overheen komen
- Diepte pass met de juiste snelheid, vleugelverdediger moet snelheid

behouden
- Juiste positie keuze voor doel, eerste en tweede paal gestaffeld
- Voorzet strak eerste paal of hard voorbij de keeper tweede paal

Afwerkvorm 2

Organisatie:
- Positiespel 8 tegen 5 scoren op groot doel en d.m.v. lijndribbel
- Tijd is 20 min.: 4 blokken van 4 min., tussen blokken 1 min. rust
- Achttal (incl. keeper) op balbezit spelen
- Vijftal probeert de bal te veroveren en scoren op het grote doel
- Uitbal achttal, keeper brengt de bal in het spel
- Uitbal vijftal, trainer (positie middenstip) brengt de bal in het spel

Coaching: 
- In de opbouw staat het positiespel centraal
- Technische uivoering, inspeelbal en verwerken bal, moet goed zijn
- Aanbieden 6, 8 en 10, continu in beweging en aanspeelbaar zijn
- Na inspeelbal altijd iemand onder komen, aanbieden derde man
- Later 7, 11 en evt. 9 meedoen: continu in beweging en aanspeelbaar 
- Speler voor je overslaan, inspelen, onderkomen, kaatsen, openen
- Middenvelders ruimte maken voor elkaar, contralopen
- Breedtepass ter voorbereiding op dieptepass

Positiespel 8 tegen 5 
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Herman van Hoek, keeperstrainer legmeervogels

Het produceren 
van voldoende 
goede doelmannen



De coördinator startte zijn carrière als trainer

in 1986, toen zijn zoon bij het Amsterdamse

JOS/Watergraafsmeer speelde en hij

gevraagd werd om leider te worden. Terwijl

zijn zoon het voetbal voor gezien hield,

ontwikkelde Van Hoek senior zich als trainer.

In 1997 kwam hij in aanraking met Frans Hoek

Sports, waar hij nu keeperstrainer is en

enkele dagen per jaar meewerkt aan de

keeperspromotiedagen en de finaledagen.

“Bij Frans Hoek Sports ben ik toen mijn

diploma’s gaan halen. Daarna heb ik veel

clubs getraind, iets dat ik nu nog doe naast

mijn werk als keeperscoördinator. Ik vind het

keepersvak iets speciaals hebben. Als ik een

groep train, dan vind ik een keeper meestal

gedrevener dan een voetballer. Keepers

blijven maar doorgaan, dat is echt een

mentaliteitsverschil met veldspelers. Mijn

vader heeft in een grijs verleden bij MVV

gekeept, dus de liefde voor het keepersvak zit

ook een beetje in de genen.”

Van Hoek werd door de Noord-Hollanders in

2010 aangesteld als keeperscoördinator. “Dat

houdt in dat ik samen met de overige

keepertrainers de selectiekeepers en de niet-

selectiekeepers train. Dat doen wij op dit

moment één keer per week, maar er zijn

plannen om dit volgend jaar twee keer per

week te gaan doen. Op dit moment

begeleiden we in de onderbouw, direct vanaf

de F-pupillen al, en de bovenbouw in totaal 25

keepers. Zij trainen per leeftijdscategorie met

een keeperstrainer. Ik ben zelf dus niet altijd

bij iedere leeftijdscategorie aanwezig.”

”Om de twee maanden hebben we een

vergadering, waar ik voorafgaand aan het

seizoen planningen voor het hele jaar voor

maak. Ik deel het aantal keepers in en

benader de keepertrainers of zij beschikbaar

zijn om de trainingen te verzorgen. Dat doe ik

overigens allemaal in overleg met de

technisch manager. Zodra dat rond is, gaan

we starten met de trainingen.”

Het aanspreekpunt
Als keeperscoördinator is Van Hoek

verantwoordelijk voor het goed verlopen van

de keeperstraining. Er komt dan ook veel op

hem af. “Soms blijkt dat de jongste jeugd niet

om zeven uur kan trainen, maar wel om zes

uur. Dan moet ik schakelen en op zoek gaan

naar keepertrainers die om zes uur

beschikbaar zijn. Ook ben ik het

aanspreekpunt voor keepers en ouders als zij

ergens problemen mee hebben. Je moet dus

goed kunnen communiceren en in staat zijn

om contacten te leggen. Verder stuur ik de

keepertrainers aan op de trainingen. Als

coördinator sta ik boven hen. Maar eigenlijk

sta ik ook midden in de groep, want ik verzorg

zelf net zo goed trainingen.”

“Ik ben een people manager. Dat maakt mij

geschikt als keeperscoördinator. In deze

functie moet je met mensen om kunnen gaan,

dat is cruciaal. De ene keeper heeft een aai

over zijn bol nodig, terwijl je bij een ander

moet werken met een wat hardere hand. Ook

moet je goed in kunnen schatten of een

bepaalde keeperstrainer geschikt is om

keeperstraining te geven. Daarnaast vind ik

dat je zelf ook aardig moet kunnen keepen,

want je moet het goede voorbeeld kunnen

geven.”

Die gesprekken die hij met ouders,

keepertrainers en keepers voert, zijn ook wel

eens minder leuk. “Als een keeper niet mee

kan met het niveau, dan moet ik beslissen of

hij wel of niet in een selectieteam thuishoort.

In een persoonlijk gesprek breng ik hem daar

door middel van op de trainingen verzamelde

feiten van op de hoogte. Vooral bij keepers uit

de onderbouw moet ik dat gesprek op een

speelse manier voeren. Ik kan een keeper uit

de F-jes niet compleet afbranden, dus daar

moet ik soepel in zijn. Bij de bovenbouw is dat

anders, daar kan ik veel eerlijker zijn. Toch

moet je mensen altijd met respect

behandelen, want je kan je keeper soms

kwetsen met bepaalde opmerkingen. Je moet

dus op de tonatie letten. De keepers komen

daarnaast ook aan bod tijdens de

vergaderingen met alle keepertrainers.”

Van Hoek vindt het tijdens de vergaderingen

belangrijk dat de keepertrainers een actieve

rol aannemen en dat zij hem op de hoogte

stellen van de stand van zaken van de
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‘KEEPERS BLIJVEN MAAR DOORGAAN, 
DAT IS EEN MENTALITEITSVERSCHIL’

Het Uithoornse Legmeervogels is ambitieus, zeer ambitieus. Binnen vijf
jaar wil het dat de F1, E1, D1, C1, B1 en A1 minimaal derde divisie spelen
en dat het liefst met alleen spelers uit Uithoorn. Om dit voor elkaar te
kunnen boksen, moet er zo effectief mogelijk getraind worden. Dat geldt
zowel voor de veldspelers als voor de keepers. Bij de Uithoornaren
neemt de ervaren Herman van Hoek de doelmannen onder zijn hoede.
“Ik wil ervoor zorgen dat er bij Legmeervogels tussen nu en vijf jaar,
zeker bij de selectieteams, voldoende goede keepers spelen. Dat is
cruciaal voor de ontwikkeling die de club wil doormaken.”

Tekst & beeld: Jeroen Bolk



keepers, want hij kan zelf niet bij iedere leeftijdscategorie aanwezig

zijn. “Over het algemeen zit dat wel goed. Ik krijg veel feedback van de

trainers. Dat varieert van ‘de E-keepers zijn meer met elkaar bezig dan

met de oefenstof’ tot ‘die bepaalde keeper valt op bij de C-junioren.’ In

het verleden hield ik daarna altijd evaluatiegesprekken met de

keepers, zodat zij wisten waar ze stonden en wat hun verbeterpunten

waren. Het is nu echter erg druk, waardoor het lastig is om iedere

keeper persoonlijk te spreken.”

Keeper 2.0
De ervaren Van Hoek constateert de laatste jaren een ontwikkeling

binnen het keepersvak. “Keepers worden steeds belangrijker

gevonden. Het is niet meer zoals vroeger, toen ze maar ballen bleven

afvuren op een keeper. Het is een specialiteit geworden. Een keeper

hoort nu bij het elftal en wordt gezien als een elfde veldspeler. Hij moet

meer kunnen dan een bal vangen en trappen. Mijn voorkeur gaat ook

uit naar een meevoetballende keeper, omdat ik een lijnkeeper maar

een beperkte keeper vind. Op het ogenblik vind ik Jasper Cillessen een

goed voorbeeld van wat er van een moderne keeper verwacht wordt.”

Als er nieuwe eisen worden gesteld aan het keepersvak, dienen er ook

nieuwe eisen aan de trainingen gesteld te worden. “De laatste jaren

besteed ik daarom meer aandacht aan het meevoetballen tijdens de

trainingen. Ik vind het bijvoorbeeld erg belangrijk dat zij tweebenig zijn,

dus laat ik hen oefeningen doen waarbij ze het ene moment alleen hun

goede been mogen gebruiken en het andere moment hun mindere

been. Je merkt wel dat de jongste lichting op dit moment al veel meer

met een bal bezig is dan tien jaar geleden.”
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’DE JONGSTE LICHTING IS AL VEEL MET MEEVOETBALLEN BEZIG’



Aanwezig zijn in de zestien
“Daarnaast moet een keeper aanwezig zijn in

de zestien. Dat heeft met coaching te maken.

Dit jaar heb ik in de A1, waar ik ook trainer

ben, een hele goede keeper. Hij is echter van

nature geen keeper die veel met coaching

bezig is. Bij de wedstrijdbespreking moet ik

hem steeds zeggen dat hij mijn verlengstuk is

in het veld en dat hij de jongens meer moet

coachen. Vorig jaar had ik juist een keeper die

maar bleef zeuren. Die was weer te negatief.

Je moet dus een middenweg vinden. Ik ben

zelf een Amsterdammer en die hebben dat

coachende over het algemeen wel in zich

hebben. Uithoorn is toch iets anders dan

Amsterdam en dat merk je ook wel aan mijn

spelers. Ze zijn soms te lief, dat is een verschil

in mentaliteit.” 

Dat aanwezig zijn, heeft volgens Van Hoek

ook te maken met het weten wat de taken zijn

van een keeper. “Moet je blijven, moet je

komen en wat spreek je af met je

verdedigers? Bij de oudere groepen trainen

we dat door verdedigers bij de training te

betrekken. Bij ballen vanaf de flank moet de

keeper dan beslissen of hij wel of niet moet

komen. Op die manier boots je een

wedstrijdsituatie zo goed mogelijk na. Bij de

onderbouw besloten we zonder verdedigers

te trainen, omdat we het uur dat we hebben

willen besteden aan het verrichten van

reddingen. De pupillen leren we voornamelijk

de technische vaardigheden en dat bouwen

we bij de junioren verder uit door hen te

verbeteren wat betreft het voetballende

aspect.”

Tien competenties
De keeperscoördinator stelt voorafgaand aan

het seizoen een jaarplanning vast. Daar wijkt

hij soms van af. Het kan voorkomen dat hij na

input van de trainers over het functioneren

van een bepaalde keeper tijdens de

wedstrijden besluit om daar aandacht aan te

besteden tijdens de training. Toch staat de

manier waarop hij het seizoen opbouwt

voorafgaand aan het seizoen grotendeels al

vast. “Ik verdeel het jaar in tien blokken. Ieder

blok ligt de focus op een bepaalde

competentie. De competenties zijn: de

uitgangshouding van de keeper, de positie van

de keeper ten opzichte van de baan van de

bal, het niet te snel naar de grond gaan, het

verplaatsen in en voor het doel, het

onderhands en bovenhands vangen van de

bal, het verbeteren van het werpen, rollen en

de slingerworp, de uittrap perfectioneren, het

oefenen van corners die ze tegen krijgen, het

leiding geven en coachen van het team en de

rol in de één tegen één situaties. ”

”Elke maand behandelen we een andere

competentie. Daarna blijven we er wel op

trainen, want veel competenties komen bij

eenzelfde spelsituatie terug. Door veel te

herhalen zorgen wij dat de keepers hier

stappen in maken. 

Bij het kiezen van de juiste positie ten

opzichte van de baan van de bal is het

belangrijk dat je als keeper weet dat je in de

goal staat en niet aan de zijkant. Ook leren we

ze hoe ze hun handen moeten houden en dat

ze hun knieën niet te open moeten hebben.

Sommige keepers hebben de neiging om

meteen naar de grond te gaan. Wij leren ze zo

lang mogelijk te blijven staan. Blijf goed naar

de bal en de speler kijken en zet pas op het

laatste moment de duik in.”

Van Hoek denkt op deze manier bij

Legmeervogels zo efficiënt mogelijk het

gewenste resultaat te behalen. “Voor een

vereniging als Legmeervogels zijn deze tien

aspecten van het keepersvak de aanzet voor

het produceren van goede doelmannen. Deze 

tien aspecten vormen bij mij de rode draad

van het seizoen. Je moet het ook niet te

moeilijk maken, want het moet voor zowel de

keepers als voor de keeperstrainers

behapbaar zijn.”
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KEEPERSTRAINER AMATEURVOETBAL

’HET KEEPERSVAK IS EEN SPECIALITEIT GEWORDEN’

’ALS KEEPERSCOÖRDINATOR MOET JE GOED MET MENSEN OM KUNNEN GAAN’

Geboortedatum: 24-10-1951

Geboorteplaats: Amsterdam

Carrière als keeperstrainer:

2010 - heden: Legmeervogels

2005 - 2007: VVA/Spartaan

2003 - 2004: FC Velsenoord

1991 - 2003:  sv Diemen

Paspoort
Herman van Hoek



Organisatie:
- Vierkant 15 bij 15 meter
- 6 tot 10 keepers
- Keeper gooit de bal naar een medekeeper en in beweging coach je

de bal na
- Steeds andere keepers opzoekend vanuit de loop
- Bovenhands gooien
- Variaties: werken met 2 of meerdere ballen

Coaching: 
- Blijf in beweging
- Namen noemen
- Bal goed vangen (zekeren)
- Tempo hoog houden

Warming-up voor keepers

Organisatie:
- 1 doel (F en E maten)
- 4 tot 6 keepers
- 8 pylonen 2 achterlijnen L/R afstand 5 meter
- F'jes korter drie meter
- 2 à 3 keepers voor het doel zonder bal
- Andere bij de pylon met ieder 1 bal
- Keeper tikt met zijn bal de grond aan bij de pylon
- Gooit daarna bovenhands de bal richting keeper in het doel
- Deze vangt de bal en sluit aan bij de pylonen
- De keeper die gooide loopt buitenom en sluit aan in het doel

Coaching:
- Snij goed in naar voren gericht
- Bal naar je toe trekken
- Bal goed verwerken
- Handen achter de bal

Vangen bovenhands en duiken (insnijden) 1

Organisatie:
- L/R kant van het doel 1 pylon (vanaf de paal: 1,5 meter)
- Keepers starten vanuit het midden van het doel
- Trainer speelt de ballen laag in L/R, keepers snijden in naar de bal toe
- Heeft de keeper de bal: terugrollen naar de trainer
- Variaties: werken met tijd (bijv. binnen 3 seconden de bal hebben)
- Twee teams wedstrijdje, welke groep vangt de meeste ballen

Coaching: 
- Zie vorige oefening

Bovenhands vangen en duiken (insnijden) 2

OEFENVORMEN 
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Organisatie:
- 1 doel (F en E maten)
- 3 tot 4 keepers
- Werken met 2 pylonen
- Keepers hebben ieder een bal
- Keeper rolt de bal vanaf zijkanten L/R doel naar de trainer
- Deze schiet op doel, keeper vangt bal en loopt achter het doel en sluit
aan zijkant L/R doel
- Variaties: hoog of laag schieten

Coaching: 
- Na het rollen lichaam gedraaid houden met gezicht in het doel
- Na het roepen van de trainer moet de keeper klaarstaan voor het
schot

Onderhands rollen en duiken 1

Organisatie:
- 6/8 pylonen op afstanden van doel (5 meter) onderling (2 meter)
- Keepers beginnen zonder bal in het doel
- Op teken van de trainer starten naar pylon 1
- Aantikken en duiken en insnijden van de bal

Coaching: 
- Goede uitgangshouding
- Juist aantikken van de pylonen
- Goed indraaiend en blijf kijken naar de bal
- Let op techniek van het duiken

Onderhands rollen en duiken 2

Organisatie:
- 2 doelen (F en E maten)
- 8 tot 12 keepers
- Speelveld van 25 bij 25 meter
- Pylonen en hesjes
- Twee partijen, op beide doelen een keeper
- Trainer staat in het midden van het veld, speelt de eerste bal in
- Beide teams starten vanaf de doellijn
- Meevoetballende keeper
- Variaties: alleen met je slechte been spelen
- Een doelpunt telt alleen als iedereen over de middellijn is
- Doorwisselen met de keepers en doelen

Coaching: 
- Enthousiast blijven
- Keepers en speler blijven aanmoedigen

Meevoetballende keepers
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Organisatie:
- Keepers maken korte sprongen tussen pylonen
- Tot de laatste pylon
- De trainer gooit de bal naar de keeper
- De keeper vangt de bal en gooit hem terug in de handen van de trai-

ner
- Afwisseling: duiken in de verste hoek bij de tweede paal

Coaching: 
- Snelle, korte sprongen
- Strak aangooien
- De bal goed verwerken

Zijwaarts vangen en in de loop 1

Organisatie:
- Keepers maken korte sprongen tussen pylonen
- Tot de laatste pylon
- De trainer gooit/trapt de bal hoog naar de keeper
- De keeper vangt de bal, trekt daarbij zijn knie omhoog 
- Keeper gooit de bal terug naar de trainer

Coaching: 
- Los roepen bij de hoge ballen
- Bal zekeren: vast is vast
- Knie omhoog
- Juiste afzetbeen gebruiken
- Blijf goed kijken naar de bal

Zijwaarts vangen en in de loop 2

Organisatie:
- Keeper gooit de bal in het hart van de sjoek
- Vangt de terugkomende bal
- Hij gooit de bal vervolgens bovenhands naar de keeper in het doel
- Sluit achteraan bij keepers in doel
- Keeper die de bal krijgt loopt om de sjoek en sluit achteraan

Coaching: 
- Hard ingooien
- In het hart van de sjoek gooien

Werken met de keeperssjoek
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Nederlands
Trainerscongres

Vrijdag 9 mei 2014 
Stadion PEC Zwolle
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Het sollicitatiegesprek

Tenzij de trainer/coach daarover door anderen is geïnformeerd, is hij niet

bekend met de bijzondere kenmerken van de groep selectiespelers die hij

mogelijk onder zijn hoede krijgt. Met bijzondere kenmerken wordt niet al-

leen gedoeld op de individuele voetbaltechnische en -tactische vaardig-

heden van de selectiespelers, maar ook op de sociale dynamiek die de

groep selectiespelers kenmerkt. Kortom, naast individuele bijzonderhe-

den kent een groep selectiespelers ook een collectief beeld.

Profielschets
Soms blijkt dat het bestuur van de voetbalvereniging bij een vacature

voor een trainer/coach de selectiespelers heeft betrokken in de profiel-

schets. Het is echter geen uitzondering dat een profielschets door het be-

stuur wordt opgesteld mede in verband met door haar gewenste veran-

deringen. In die gevallen wordt vrijwel nooit rekening gehouden met de in

de spelersgroep levende wensen ten aanzien van het profiel van de

nieuwe trainer.

Afhankelijk van de situatie bij de voetbalwerkgever wordt óf een be-

paalde trainer benaderd om te peilen of hij interesse zou hebben in het

vervullen van de ontstane vacature, óf wordt er een sollicitatieprocedure

in gang gezet. Het benaderen van een bepaalde trainer gebeurt veelal

tegen de achtergrond van het beeld dat het bestuur heeft over de wijze

waarop in de komende periode aan het sportief technisch beleid uitvoe-

ring moet worden gegeven. De individuele en collectieve kwaliteit van de

Bij sollicitatiegesprekken over het vervullen van een vacature als trainer/coach bij een voetbal-

werkgever blijkt dat veel trainers zich hebben verdiept in de sportieve resultaten van de betreffende

eerste elftalselectie, de accommodatie, de personele invulling van de technische ondersteuning en

de trainingstijden en -faciliteiten. Veelal vindt de eerste bespreking plaats met het bestuurslid tech-

nische zaken al of niet vergezeld door een ander bestuurslid. Zoals bekend zijn de eerste gesprekken

vaak verkennend van aard..

Tekst: R. Beele

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
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spelersgroep lijkt daaraan dan soms onderge-

schikt.

De trainer/coach die wordt gevraagd voor het

vervullen van een vacature is vrijwel altijd on-

bekend met de hiervoor genoemde specifieke

kenmerken van de selectiespelers als groep.

Uiteraard zal hij zich hebben verdiept in de

sportieve resultaten en wellicht zijn sommige

spelers hem vanuit andere omstandigheden

bekend. Het collectieve karakter van de groep

selectiespelers is veelal een grote onbekende.

Beoordeling trainer/coach
Ik heb het voorgaande ietwat uitvoerig belicht

omdat de groep selectiespelers een factor van

belang is bij de beoordeling van de

trainer/coach. In de praktijk blijkt dat zelfs in-

dien de voetbalwerkgever en de trainer over-

eenstemming hebben bereikt over een

voortzetting van de arbeidsovereenkomst in het

opvolgende seizoen, de gevolgen daarvan door

de spelersgroep kunnen worden beïnvloed.

Ter illustratie enkele voorbeelden.

Het bestuur van een vereniging had een duide-

lijk beeld bij het type trainer dat de na vijf jaren

vertrokken trainer zou moeten opvolgen. Vol-

gens het bestuur was er sprake geweest van

een afnemende wedstrijdmentaliteit. Bovendien

lieten de inzet van de spelers en de aanwezig-

heid tijdens trainingen te wensen over. Er was

derhalve behoefte aan een trainer die prestatie-

gericht was en die dat tijdens trainingen en

wedstrijden ook in woord en daad zou later blij-

ken. Tegen die achtergrond werd trainer X be-

naderd. De uitdagende opdracht kwam overeen

met de ambities van deze trainer. Nadat partijen

overeenstemming hadden bereikt over een

eenjarige verbintenis, ging X aan de slag. Hij

wist zich gesteund door het bestuur van de ver-

eniging. In de aanloop naar de competitie werd

op diverse manieren gewerkt aan een mentali-

teitsverandering van de spelersgroep. Daar-

naast werd ook sportief succes geboekt in de

competitie. Naar aanleiding van de goede re-

sultaten besloot het bestuur van de vereniging

om al in de winterstop de arbeidsovereenkomst

met een jaar/seizoen te verlengen. 

In de tweede helft van de competitie ontston-

den enkele tegenslagen. Naast twee schorsin-

gen liepen twee andere spelers langdurige

blessures op. Dit betekende dat de trainer het

elftal op cruciale plekken moest wijzigen. De

vervangers bleken echter zodanig goed te

presteren dat er voor de vervangen spelers

niet langer automatisch een basisplaats was.

Tijdens trainingen leidde dit soms tot een ge-

spannen sfeer en dito acties tijdens ‘partijtjes’.

Onvoldoende steun
De trainer heeft lange tijd geprobeerd om

alles in goede banen te leiden en begrip te

kweken bij de spelers onderling. Uiteindelijk

viel aan disciplinaire maatregelen niet te ont-

komen. Daarmee was ook het sociaal-emotio-

neel evenwicht uit de ploeg. Er werd immers

‘partij’ gekozen. In toenemende mate bleek de

positie van de trainer onder druk te komen.

Ontevreden spelers, waaronder die die niet

langer een basisplaats hadden, hadden via

lobbykanalen hun ontevredenheid laten blij-

ken. De trainer werd onvoldoende gesteund

door het bestuur, mede omdat enkele be-

stuursleden gevoelig bleken voor de ontevre-

denheid van sommige spelers.

Het slot van deze anekdote laat zich raden.

Nog voordat het nieuwe seizoen was begon-

nen werd de trainer/coach te verstaan gege-

ven dat de arbeidsovereenkomst moest

worden beëindigd, omdat van de voorheen

bestaande succesvolle samenwerking tus-

sen hem en de spelersgroep geen sprake

meer was. 

Fysieke prestatievermogen
Een ander voorbeeld van het ‘gewicht’ van

een spelersgroep betrof het navolgende. Na

het behalen van een kampioenschap en pro-

motie was trainer Y in gesprek geraakt met

enkele oudere spelers. Dit, omdat na de pro-

motie hogere eisen aan het fysieke prestatie-

vermogen van de spelers zouden worden

gesteld. Volgens deze spelers zou het met de

hogere eisen wel meevallen. Echter, in de eer-

ste competitiewedstrijden bleek dat deze spe-

lers fysiek ‘te kort’ kwamen. Uiteraard volgde

daarop de noodzakelijke wissels. Dit leidde tot

ongenoegen bij de betreffende spelers. Van-

wege hun verdiensten in het verleden werden

deze spelers telkens als basisspeler ingezet.

Echter na verloop van vier wedstrijden en

goede invalbeurten van de vervangers/inval-

lers kon de basisplaats van deze spelers niet

meer worden gehandhaafd.

De onvrede bij die spelers nam toe. Dat werd

niet openlijk geuit zolang de sportieve resulta-

ten goed bleven. Echter, bij de eerste tegen-

vallende uitslagen kwam de onvrede bij de

oudere spelers naar boven. Zij meenden dat

er betere resultaten behaald zouden zijn als zij

in de basis zouden zijn gestart. Vervolgens

ontstond een situatie die vergelijkbaar is met

het eerstgenoemde voorbeeld. Ook deze trai-

ner moest uiteindelijk inzien dat zijn positie zo-

danig was ondermijnd dat een beëindiging

van de arbeidsovereenkomst onontkoombaar

was.

In beide gevallen ging het om trainers die suc-

cessen behaalden maar waarin tevens blijkt

dat aan de druk uit de spelersgroep uiteinde-

lijk geen weerstand kan worden geboden.

Onlangs sprak ik een trainer die bij zijn aan-

treden met elke individuele speler uit de se-

lectie afspraken had gemaakt over een

beoordelingsmatrix. De spelers ontvingen

daarbij wekelijks individuele informatie aan

de hand van diverse criteria. Tevens had de

trainer met elke speler een ‘overeenkomst’

gesloten die het verbale en fysieke gedrag

van spelers over beslissingen van de trainer

en van de scheidsrechter aan regels bond.

Met verwijzing naar de ‘overeenkomst’ heeft

de trainer een enkele keer een speler gehou-

den aan de gevolgen van onaanvaardbaar

gedrag. De trainer vond deze werkwijze van

belang, niet alleen omdat daarmee helder-

heid ontstond over zijn aanpak en keuzes,

maar ook omdat hij van mening was dat de

selectiespelers een voorbeeld dienden te zijn

voor de jeugdspelers (en hun ouders) en

voor het imago van de door hem getrainde

selectie.



Nominaties 
Rinus Michels Award

De VVON heeft uit elk district een trainer genomineerd. Tijdens het trainerscongres

op vrijdag 9 mei 2014 te Zwolle kiezen de aanwezige trainers hun beste collega. Voor

de volledige procedure en de beoordelingscriteria kunt u kijken op www.vvon.nl.
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RINUS MICHELS AWARD

Hanteert bij beide clubs een 1:4:3:3-systeem met een verzorgde opbouw. Bij

balverlies wordt snel druk gezet. Hij staat bekend als een ‘people-manager’

en hecht veel waarde aan het respectvol met elkaar omgaan. Heeft ook

veel aandacht voor het inpassen van eigen opgeleide jeugdspelers. Is

evenwichtig en respectvol in zijn coachgedrag.

Bert Hollander 
ONS Sneek/Topklasse zaterdag + FVC Hoofdklasse 
C zondag (Noord)

Laat zijn teams bij voorkeur verzorgd voetballen met een goede opbouw van

achteruit. Heeft aandacht voor de opleiding van jeugd en laat deze door-

stromen naar het eerste elftal. Maakt jeugdtrainers/collega’s graag deelge-

noot van zijn visie en werkwijze. Gebruikt videobeelden van eigen team en

tegenstanders om zijn spelers optimaal voor te bereiden op wedstrijden. 

Hans van Dijkhuizen
Excelsior ‘31 – Topklasse zaterdag (Oost))

(Foto: Jan Sanderman / Excelsior ’31)
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RINUS MICHELS AWARD

Is nu voor de tweede keer (eerder van 2008 – 2011) werkzaam als hoofdtrai-

ner bij Gemert. Speelt met zijn elftal graag dominant met een positie- en

passinggame op hoog niveau. Heeft veel ervaring en blijft in alle omstandig-

heden stabiel en trouw aan zijn visie. Wordt door anderen omschreven als

‘people-manager’. Werkt veel en graag met eigen opgeleide jeugdspelers.

Bert Ruijsch
Gemert – Hoofdklasse B zondag (Zuid 2)

Laat zijn elftal graag aanvallend en avontuurlijk spelen. Is in staat in relatief

korte tijd met zijn elftal een speelwijze te ontwikkelen waarmee vaak ver-

rassend goede resultaten worden behaald. Zijn speelwijze is lastig te be-

spelen voor tegenstanders en aantrekkelijk voor het publiek. Heeft een

duidelijke visie/mening en deelt dit ook graag met zijn omgeving. 

Willem den Besten 
Westlandia – Hoofdklasse A zondag(West 2))

Is al negen jaar in diverse functies werkzaam bij deze club. Heeft veel aan-

dacht voor jeugd en het laten doorstromen van eigen jeugdspelers naar het

eerste elftal. Met zijn elftal speelt hij graag dominant in een 1:4:3:3-forma-

tie, waarbij in balbezit de vleugelverdedigers doorschuiven, en een 1:3:4:3-

formatie ontstaat. Communiceert veel en goed met zijn spelers en staf.

Dennis Dekkers
OJC Rosmalen - Hoofdklasse B zondag (Zuid1)

Wordt binnen zijn club gewaardeerd om zijn vakmanschap, inzet, profes-

sionaliteit, betrokkenheid en voetbalvisie. Hij hanteert een aanvallende

speelstijl met creatieve spelers op de flanken. Als trainer is hij tactisch

sterk in het lezen van de wedstrijd en het anticiperen op ontwikkelingen

tijdens de wedstrijd. Is ook komend seizoen werkzaam bij Sparta Nijkerk. 

Simon Ouaali 
Sparta Nijkerk – Hoofdklasse A zaterdag (West 1)
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STUDIEBIJEENKOMST

Aan animo geen gebrek op maandagavond in Helmond. Menig trai-

ner kwam kijken naar de demonstratietraining van de jeugdopleiding

van VVV-Venlo/Helmond Sport. Na het openingswoord van VVON-

coördinator district Zuid II, Jos Klingen, namen de trainers plaats op

de tribune van het Lavans Stadion van Helmond Sport.

Onder10
Rick de Rooij, assistent-trainer van Helmond Sport, gaf tijdens de

eerste oefengroep (Onder 10) tekst en uitleg aan de aanwezige trai-

ners. De nadruk in de 7v7 werd gelegd op handhaving aan de bal en

loskomen van de tegenstander. Belangrijk in de oefeningen was het

kaatsen en doorbewegen om te zorgen dat je als aanvallende partij

in de 1v1-situatie belandt. 

Onder12
Uiteraard wordt het bij de Onder12-groep wat complexer. De samen-

werking per linie stond in die training centraal. Bedoeling was dat er

een overtal gecreëerd zou worden, zodat je op het veld van 3v2 naar

2v1 gaat. De Onder12 speelde een vorm met 9v9 op een veld van zes-

tien meter tot zestien meter. “De spelers komen vaak naar de bal toe.

Probeer in de breedte te bewegen, want dat biedt meer vrijheid”,

voegde Van Rooij eraan toe.

Onder13
Van het individu (Onder10), naar samenwerking per linie (Onder12) ging

het bij de O13-ploeg over de samenwerking in meerdere linies. In een

oefenvormen op een half werd met 6v5 gespeeld. De samenwerking

tussen middenvelders en de buitenspelers is essentieel. Als de buiten-

Opbouwen op eigen helft

VVON, district Zuid II, organiseerde op 24 maart een studiebijeenkomst met als werktitel ‘Rode

draad binnen de opleiding binnen het verbeteren van de opbouw op eigen helft binnen het 7v7

naar 9v9 naar 11v11’. De training vond plaats onder leiding van Mario Verlijsdonk, clubicoon

en voormalig hoofdtrainer van Helmond Sport, en Rick van Rooij en Remond Strijbosch.

Tekst & beeld: Rogier Cuypers

VVON-studiebijeenkomst Helmond Sport



spelers breed gaan staan, trekken zij de te-

genstander mee. Op die manier ontstaat er

ruimte voor de middenvelders.

Verlijsdonk
Na de oefenvormen die door de drie jeugd-

teams werden gedemonstreerd, gingen de

trainers weer naar binnen. Daar rondden Van

Rooij namens Helmond Sport en Klingen na-

mens de VVON de bijeenkomst af. 

Wat nemen de trainers mee van deze studie-

avond? “Vaak zie je een technische training,

afwerkvormen of passen en trappen oefen-

vormen. Wij hebben bewust gekozen voor het

positiespel in de opbouw”, vertelt Mario Ver-

lijsdonk. “De vraag is natuurlijk wat de aan-

wezige trainers uiteindelijk meenemen naar

hun club. Als wij een positiespel 6v5 spelen,

zijn zij dan in staat om dat bij hun vereniging

om te zetten in bijvoorbeeld 6v4 of 6v3? Voor

ons is het belangrijk dat clubs met vragen

komen en wij beantwoorden die graag. Tij-

dens zo’n avond worden er weinig vragen ge-

steld, maar dat is soms lastig in een groep.

Wel krijgen wij achteraf vaak nog vragen van

trainers en op die manier proberen wij hen

weer verder te helpen.”

Problemen
Het voordeel van BVO’s is dat de faciliteiten

vaak optimaal zijn en dat is bij amateurclubs

vaak anders. Toch kunnen trainers ook met

minder assistenten gebruik maken van de

aangereikte oefenstof die avond. Verlijsdonk

weet wel tegen welke problemen de gemid-

delde trainer aanloopt. “Het lastige is vaak

hoe ze hun spelers de aanwezige ruimte goed

laten benutten. Je ziet vaak dat centrale ver-

dedigers meteen inschuiven. Wij willen echter

dat ze ook naar achter lopen, zodat ze ruimte

maken voor zichzelf en de middenvelders en

vleugelverdedigers. Het inschatten van de be-

schikbare ruimte en daar dan gebruik van

maken, daar lopen trainers vaak tegenaan.”

Een aantal zaken zijn belangrijk als het gaat

om de opbouw van achteruit. “Loskomen,

balsnelheid, balbehandeling, ruimte zien en

handelingssnelheid”, weet Verlijsdonk. “Als

een speler minder handelingssnelheid heeft,

moet je er als trainer voor zorgen dat hij meer

ruimte voor zichzelf creëert.”

Ook is het belangrijk dat spelers durven. Ver-

lijsdonk haalt de training van de Onder12

groep aan. “In de 4v3 gaf de trainer ook aan

dat moeten durven om aan de bal te blijven.

Talentvolle spelers hebben dat van nature en

hebben die aanwijzing niet nodig, maar an-

dere spelers moet je aanleren om rust aan de

bal uit te stralen en aan de bal durft te blijven.

Als trainer kun je hen beïnvloeden door hen

de aanwezige ruimte te laten gebruiken.”

Keuzes
Het maken van keuzes is essentieel in het

voetbal. En keuzes van spelers beïnvloeden

blijft dan ook voor trainers een lastig iets. Van

de ene kant wil je hen zelf naar oplossin-

gen laten zoeken, want daar leren ze im-

mers sneller van. Anderzijds moeten

trainers hun aanwezige kennis ook over-

dragen op de spelers. “Keuzes maken is in-

derdaad ook een moeilijk aspect voor de

trainer. In onze opleiding dragen we een

aantal keuzes aan en het is aan de speler

om daar een beslissing in te nemen. Een

keuze is niet fout. Het kan wel zo zijn dat ie-

mand volgende keer voor een andere op-

lossing kiest. Het heeft als trainer ook met

ervaring te maken om die keuzes voor te

schotelen aan spelers. Rick en ik hebben

alle jeugdteams getraind en dan kun je je-

zelf verplaatsen in de denkwijze van be-

paalde leeftijdsgroepen. Het verschil in

coachen tussen een ervaren en minder er-

varen trainer is ook zichtbaar. Daarnaast

zul je ook spelers tegenwoordig veel vaker

dan vroeger moeten motiveren.”
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STUDIEBIJEENKOMST

De VVON organiseert in de districten door het land heen 
bijscholingsactiviteiten die tevens studiepunten opleveren. 

Houd de website van de VVON, www.vvon.nl, in de gaten voor
de volgende bijscholingen.
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COLUMN

Volgens kenners, veel analisten, diverse
media en ook aan de borreltafel, hebben
‘we’ geen schijn kans in Brazilië. Sterker

nog, we overleven de eerste ronde niet eens.
Chili maakte het in een oefenpotje Duitsland
meer dan moeilijk en heeft de beschikking over
een keur aan internationaal door de wol
geverfde spelers, zoals Arturo V idal en Alexis
Sanchez. Spanje is, zonder enige twijfel, vele
malen te sterk voor ons en ook het bonkige
Australië kan wel eens een bijzonder forse
horde worden voor Oranje. 

“We hebben er niets te zoeken”, is dan ook een
gevleugelde opmerking die door menigeen
wordt gebruikt. W aarop dat negativisme is
gestoeld, is mij een raadsel. Inderdaad spelen
de Nederlandse clubs internationaal geen rol
van betekenis meer. Het is een teken aan de
wand dat alleen AZ als laatste is overgebleven in
het tweede Europese bekertoernooi. Om over de
Champions League maar te zwijgen. Al die feiten
spreken niet in het voordeel van het
Nederlandse voetbal. 

Om nu echter bij voorbaat al de handdoek in de
ring te gooien, gaat mij veel te ver. Succes is niet
alleen afhankelijk van het hebben van zoveel
mogelijk vedetten. V oorbeelden te over van
landen die sneuvelden omdat een overschot aan
vedetten de teamgedachte blokkeerden. Het is
een duidelijk voordeel dat V an Gaal al in een
vroeg stadium over zijn spelers kan beschikken
om zo te kneden aan zijn meest favoriete
speelstijl en zijn meest effectieve spelers. 

De absolute topfavorieten, zoals Duitsland,
Spanje, Argentinië en natuurlijk Brazilië, moeten
tot kort voor het begin van het toernooi hun
beste spelers nog laten acteren in de eindfase
van de Europese bekertoernooien. Dat zal in
Nederland wellicht beperkt blijven tot alleen
Arjen Robben. Uiteraard is het een aderlating dat
Nederland niet kan beschikken over Kevin
Strootman. Daar zal in huize V an Gaal een
tafeltje, vaas of een spiegel voor zijn gesneuveld.
Een dergelijke speler vervang je immers niet zo
gemakkelijk. Dat zal opgevangen moeten
worden in de speelwijze. 

Een vakman als Van Gaal - en dat is hij zonder
enige twijfel - zal de kwetsbaarheden van het
Nederlandse elftal tot een minimum trachten
terug te brengen. Het is een ijzeren wet in de
topsport dat negentig procent van succes te
managen is en slechts tien procent niet.
Ongrijpbare factoren, zoals toeval, geluk, de
scheidsrechter, externe factoren, het moment en
ook de concurrentie zijn niet te beïnvloeden. De
rest wel en dat is de taak van een coach en zijn
team. Daar is V an Gaal gewoon goed in, dat
heeft hij al wel bewezen. 
Let wel, ik beweer niet dat het Nederlands elftal
team zo maar even de wereldtitel gaat ophalen.
De absolute kansloosheid, zoals die merkbaar
overheerst, gaat er bij mij echter niet in. 

Ik ga er gewoon weer van genieten. Immers
onder Löw is het bij Duitsland altijd net niet. Kan
Del Bosque zijn gelauwerde groep nog een keer
inspireren tot grootse daden? En Brazilië en
Argentinië moeten het maar laten zien dat ze met
de torenhoge druk kunnen omgaan, waarbij ik
Argentinië nog de grootste kans geef. 
De rest kunnen we wel hebben. 
Ik heb er vertrouwen in. 
Ik hoop niet dat ik mijn kop in het zand steek. 

Hans Bijvank
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