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Van de voorzitter
Deze uitgave van “De Trainer Coach” is volle-

dig gewijd aan het 11e Nederlandse trainers-

congres welke op vrijdag 10 mei jl. voor de

tweede keer plaatsvond in Zwolle. Het was

erg druk in het stadion van PEC Zwolle. 

Ongeveer 1100 trainers en genodigden hadden

de moeite genomen om enige voetbalkennis op

te doen en ook om gezellig met bekenden en

collega’s over voetbal te praten. Hoewel er 

altijd zaken zijn die beter kunnen, kijken we

terug op een geslaagd congres.

Voor Marcel Groninger was het uiteraard hele-

maal een geweldige dag. Hij werd in Zwolle 

gekozen tot beste amateurtrainer seizoen

2012/2013. Twee dagen na zijn uitverkiezing 

bekroonde hij het seizoen, door met zijn ploeg

Be Quick 1887 uit het Groningse Haren, kampi-

oen te worden van de zondag Hoofdklasse C.

Wij feliciteren Marcel dan ook van harte met

het winnen van de Rinus Michels Award en

wensen hem veel succes bij zijn nieuwe club

HHC Hardenberg in de zaterdag Topklasse.

Onze vernieuwde website is nu ongeveer één

jaar online. Veel leden hebben in het afgelo-

pen jaar een persoonlijk account aangemaakt

en beschikken hiermee over een eigen profiel

pagina. Op deze pagina kan men o.a. de

adresgegevens bijwerken, gegevens over 

diploma/licentie aanpassen of het emailadres

wijzigen. Het is dus zowel voor u als voor de

VVON belangrijk dat wij beschikken over 

correcte gegevens. Hebt u dus nog geen 

persoonlijk account aangemaakt, doe dit dan

alsnog zo snel mogelijk. Wanneer u wensen of

ideeën hebt met betrekking tot onze website,

dan daag ik u uit die met ons te delen. 

Het voetbalseizoen zit erop. De kampioenen

zijn bekend en iedereen weet op welk niveau

volgend jaar gespeeld gaat worden. Wisselt u

als trainer van club, zorg er dan voor dat de

gemaakte afspraken tussen u en uw vereni-

ging schriftelijk zijn vastgelegd en wederzijds

bevestigd. Duurt het allemaal wat lang voor-

dat er een getekend contract komt, neem dan

zelf het initiatief. Stuur een email met daarin

de gemaakte (financiële) afspraken naar de

vereniging. Onze mensen kunnen u hierbij 

helpen en adviseren. Zorg ook tijdig voor het

vernieuwen van uw licentie en het behalen

van de benodigde studiepunten. De KNVB zal

de controle op trainerslicenties het komende

seizoen namelijk verder gaan aanscherpen. 

U bent dus gewaarschuwd.

Ik wens u een fijne en zonnige vakantie toe.

Arnold Westen
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AMATEURTRAINER VAN HET JAAR

Marcel Groninger beleeft een absoluut topjaar

“Eigenlijk kan het alleen
nog maar slechter gaan”



Groninger groeide op aan de noordkant van de stad Groningen, waar hij voor het eerst tegen

een bal trapte. Veel (oud)voetballers leerden hun kunsten op de trapveldjes in de wijk en

Groninger is daar geen uitzondering op. “Voor ons huis hadden we een grasveldje waar we

altijd voetbalden. Ook was er achter bij de flat een garagedeur. De mensen werden helemaal

gek van dat gebonk. Aan de achterzijde van het huis hadden we een speelveldje met doelen.

Daar lagen mijn eerste voetbalmeters.” 

Eerste kennismakingen met voetbal
Zijn eerste wedstrijden speelde de oefenmeester toen hij zes jaar was bij vv Astrea, want dat

was vlakbij de deur. “Daar heb ik tot en met de E-pupillen gespeeld. Mijn vader speelde namelijk

in de senioren van GRC Groningen en die hadden een veel betere jeugd. Daar heb ik twee jaar

bij de D-pupillen, twee jaar bij de C-junioren en twee jaar in de B-junioren gespeeld. Toen kwam

FC Groningen."

Tijdens het discussiepanel op het Trainerscongres, waar Feyenoord-trainer Ronald Koeman,

Ajax-trainer Frank de Boer en toenmalig Vitesse-trainer Fred Rutten aan deelnamen, merkten de

panelleden op dat de meeste trainers vroeger als speler in de achterste linie speelden. Dat was

bij Groninger echter niet het geval. “In de jeugd speelde ik vooral als spits. Gaandeweg mijn tijd

bij FC Groningen ben ik wel steeds verder naar achteren geschoven.”

De Groninger kan zich overigens wel vinden in de woorden van zijn collega’s van Feyenoord,

Ajax en Vitesse. “Verdedigers worden vaker trainer, omdat je als verdediger meer organiseert.

Je hebt het spel continue voor je.” Wel moet het volgens hem ook bij je karakter passen. “Je

moet een leidinggevend type zijn. Dat is iets dat in je moet zitten en dat past wel bij mij. Mijn

medespelers kregen geen kans om te verslappen en ik hield iedereen bij de les. Dat is iets dat in

mij zit. Ik ben betrokken bij het spel.”

Groninger neemt afscheid van FC Groningen
Het harde werken werd beloond toen FC Groningen de deuren voor hem openzette. Toch

kwam het, als speler, nooit van die gedroomde carrière. “Ik heb twee jaar met de eerste

selectie van FC Groningen getraind. Dat was in de tijd van Rene Eijkelkamp en Milko

Djurovski, toen FC Groningen derde stond. Op een gegeven moment ging het op financieel

gebied wat minder met de club en moest een aantal contractspelers verdwijnen. Ik kon als

amateur blijven en zelfs meer verdienen, maar ik was zo teleurgesteld dat ik geen
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Marcel Groninger (42) beleefde dit jaar een absoluut topjaar. De trainer

van Be Quick 1887 tekende bij zowel HHC Hardenberg als FC Groningen

een contract, waardoor hij vanaf volgend seizoen hoofdtrainer is van de

topklasser en assistent-trainer bij ‘de trots van het Noorden’. Met zijn

ploeg Be Quick 1887 werd hij kampioen van de hoofdklasse C  zondag en

onlangs slaagde hij voor zijn Cursus Coach Betaald Voetbal. Als kers op

de taart ontving hij uit handen van VVON-voorzitter Arnold Westen de

Rinus Michels Award voor beste trainer in het amateurvoetbal. “Dit is

een topjaar. Eigenlijk kan het alleen nog maar slechter gaan.”

Groninger verruilt Be Quick 1887
voor HHC Hardenberg

Na zes seizoenen Be Quick 1887, is Marcel 
Groninger vanaf volgend seizoen trainer van
topklasser HHC Hardenberg. “HHC Hardenberg
is één van de mooiste amateurclubs van 
Nederland. Toen ze mij benaderden stonden
ze eerste in de topklasse. Ze hebben een mooi
complex, een enthousiast  publiek en goede
spelers. Ik heb ambities als trainer en ik wil
hogerop. Bij Be Quick zat ik in mijn comfort-
zone, zoals dat zo mooi heet. Nu, bij HHC, krijg
ik weer nieuwe uitdagingen.”

Groninger had een goed gevoel bij HHC en
hakte in december de knoop definitief door.
“Voor mijn gevoel had ik nog makkelijk twintig
jaar trainer kunnen zijn bij Be Quick. Het is een
plezierige club met jonge enthousiaste 
spelers, waarvan bijna iedereen student is.
Het zijn jongens die er altijd zijn en hun stin-
kende best doen. De spelers vormden een
hechte groep jongens, die alles met elkaar
deden, en dat is voor iedere trainer plezierig
werken. Be Quick was voor mij lekker dichtbij
en het mooie complex en het goede hoofdveld
zorgden voor ideale omstandigheden.”

“Het neemt echter niet weg dat er iets heel
moois voor terugkomt. Ik zie het als een stapje
hogerop en daarom heb ik de keuze gemaakt.
Het is voor mij een compleet nieuwe club en
dus moet ik mijn weg daar opnieuw gaan 
vinden. Welke speelwijze ik daar ga hanteren,
weet ik nu nog niet. Dat zal gaandeweg de
voorbereiding duidelijk worden, maar ik zal
niet veel van mijn visie afwijken.”

Groninger hoopt zich bij zijn nieuwe club te
kunnen ontwikkelen als trainer. “Dat is mijn
doelstelling. Ik wil bij HHC een betere trainer
worden. Ik krijg nu betere voetballers onder
mijn hoede, meer media-aandacht, het is
een grotere club en er komt veel meer 
publiek kijken bij de wedstrijden. Ik ben er
van overtuigd dat het gaat lukken, maar dat
neemt niet weg dat het om bepaalde 
redenen ook mis kan gaan.”
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profcontract kon krijgen, dat ik besloot weg te gaan.  Wim

Koevermans  zei destijds dat ik moest blijven en dat mijn kans wel

zou komen.  Toch heb ik toen besloten om de club te verlaten.

Achteraf gezien heel dom.”

Terugdenkend aan die, naar eigen zeggen, eigenwijze beslissing,

meent Groninger dat het misschien een fout was om de handdoek in de

ring te gooien. “De beslissing om weg te gaan bij FC Groningen is

misschien wel één van de dingen waar ik het meest spijt van heb

gehad in mijn leven. Ik was op dat moment 21 jaar en het was voor mij

‘gewoon’ dat ik bij FC Groningen speelde. Ik ben een jongen van de

stad. Ik fietste ’s ochtends naar school en daarna sprong ik weer op de

fiets naar het stadion. Op die leeftijd drong het niet tot mij door dat het

iets heel speciaals was. Als ik nu jongens met voetbaltassen zie, dan

denk ik: ‘die jongens hebben nog een kans op profvoetbal’. Voor mij

was het op dat moment heel gewoon en dat maakte het makkelijker om

de club te verlaten.”

De jonge voetballer verruilde het hoge niveau van FC Groningen voor

sc Gronitas, waar hij op een lager pitje ging voetballen. Op het internet

gaan verhalen de rondte dat Groninger het niet redde in het

profvoetbal, omdat hij een levensgenieter was die wel van een feestje

zou houden. De trainer kent de verhalen. “Maar dat is echt onzin.

Gronitas was voor mij  een echte vriendenclub. Het waren gezellige

voetbaljaren en je ging inderdaad ook wel eens op stap, maar toen had

ik er allang voor gekozen om op een lager niveau te gaan spelen. Dat ik

een levensgenieter zou zijn, is echt niet de reden dat ik het niet haalde

als profvoetballer.”

De trainer Groninger
Na zijn carrière als voetballer besloot hij om trainer te worden. De

drang om trainer te worden is volgens hem ontstaan uit de liefde die hij

heeft voor het spelletje. “Ik vind voetbal gewoon echt heel leuk en ik

ben een echte liefhebber. Mijn vrouw kan dat beamen. Als er ergens

gevoetbald wordt, dan ga ik daar heen. Dat is niet alleen om het

‘IK HEB MISSCHIEN WEL HET MEEST SPIJT VAN
MIJN VERTREK ALS SPELER BIJ FC GRONINGEN’
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voetbal, maar ook om de sociale contacten daaromheen. Daarnaast leek het mij erg leuk om

trainer te worden. Als voetballer heb ik het net niet gered, dus besloot ik al vrij snel trainer te

worden om het maximale eruit te halen.”

Goede eigenschappen
Groninger leeft dit jaar op een roze wolk. Hij werd gevraagd om hoofdtrainer van HHC

Hardenberg en assistent-trainer van FC Groningen te worden, werd kampioen met ‘zijn’ Be

Quick 1887, slaagde voor zijn Cursus Coach Betaald Voetbal en werd gekozen tot beste

amateurtrainer van Nederland. Volgens de trainer heeft dit te maken met een aantal goede

eigenschappen waarover hij beschikt. “Ik ben denk ik  in staat om een goede vertrouwensband

met spelers te creëren. In de zes jaar bij Be Quick heb ik dan ook eigenlijk geen problemen

gehad met spelers.  Die vertrouwensband probeer ik te creëren door eerlijk en open te

communiceren. En ik gebruik ook mijn humor. Daardoor kan die band ook wel eens een deukje

hebben. Ik heb er geen moeite mee om de ene keer tussen de jongens te staan en de andere

keer erboven. Dat doe ik allebei even makkelijk.”

Naast het creëren van een goede vertrouwensband, staat de trainer bekend om zijn

consequente manier van handelen, iets dat hij zelf erg hoog in het vaandel heeft staan. “Als

trainer moet je heel consequent zijn in afspraken binnen het team. Een speler moet zich houden

aan de normen die bepaald worden door de spelers zelf aan het begin van het seizoen. Deze

normen liggen in het verlengde van mijn kernwaarden: absolute wil om te winnen, discipline en

wij voor ik. Ik bewaak zeker in het begin van het seizoen die waarden en spreek spelers er op

aan als ze zich daar niet aan houden. Ik loop dan voorop en bepaal wat er gebeurt qua taken en

rollen van de spelers binnen het team. Gaandeweg het seizoen, als die taken en rollen duidelijk

zijn, leg ik de verantwoordelijkheid meer bij de spelers neer.”

Net als veel toptrainers heeft Groninger een hekel aan verliezen, iets dat hij als zijn slechtste

eigenschap beschouwt. “Ik heb een hekel aan verliezen, daar heb ik echt moeite mee.” De trainer

erkent echter dat dit ook een goede eigenschap kan zijn. “In die situatie ben ik nadrukkelijker

aanwezig als coach. Op die manier houd ik mijn spelers bij de les en ook mijzelf. Dat is iets wat ik

als speler al had. Ik ben erg betrokken bij het spel. Vooral in het begin stond ik nog te vaak als

speler langs de lijn en wilde ik te veel dingen regelen. Dat is nu wel minder geworden.” 

Tegenstanders stukspelen
De oefenmeester is een aanhanger van het 1:4:3:3-systeem. De punt naar voren of de punt naar

achter op het middenveld maakt hem niet zoveel uit. “Mijn spel is er op gebaseerd om de

tegenstander in zones te trekken waar ze liever niet komen. Daarom train ik ook veel

teamtactisch. Dat houdt in dat de backs hoog op staan en dat de middenvelders uitzakken naar

de zijkant, waardoor de middenvelders van de tegenstander ver vooruit moeten. Mijn

buitenspelers spelen tussen de linies om ruimte te maken voor mijn opkomende backs,

waardoor de backs van de tegenstander een keuze moeten maken. Tenslotte staat mijn

aanvallende middenvelder vaak van de bal af of kiest hij voor diepgang. De spits vertrekt altijd

vanuit de verste centrale verdediger. Het komt er dus op neer dat iedere speler van de

tegenstander keuzes moet maken, waardoor er ruimtes vrijkomen. Ik vond deze tactiek als

voetballer al interessant en was er toen al heel erg mee bezig.”

Leren van anderen
De geboren Groninger mag ook graag naar andere teams kijken. “Ik probeer altijd te kijken hoe

bepaalde teams spelen. Ik ben een fan van de manier waarop FC Barcelona speelt en ook Ajax

AMATEURTRAINER VAN HET JAAR

Rinus Michels Awards

Marcel Groninger ontving vrijdag 10 mei
uit handen van VVON-voorzitter Arnold
Westen de Rinus Michels Award voor
beste amateurtrainer van Nederland, iets
wat de trainer zelf totaal niet verwacht
had. “Als je naar het resultaat kijkt, ver-
wacht je dat de trainer van vv Katwijk
(Cees Bruinink, red.) eerste wordt. Aan de
andere kant, als je kijkt naar wat ik zes jaar
bij Be Quick heb gepresteerd met een
steeds jonger wordende groep en dat ter-
wijl je je beste spelers ieder jaar ziet ver-
trekken, dan kan het ook wel terecht zijn
dat ik hem gewonnen heb. Bij Be Quick zijn
we afhankelijk van de eigen jeugd, want
de club betaalt niet. Heel veel jongens van
de eigen jeugd zijn doorgestroomd naar
het eerste elftal. Dan vind ik het wel een
mooie waardering dat ik gekozen word.”

Groninger besefte niet direct wat hem over-
komen was. “Ik had wel zoiets van: ‘goh, dit
is wel heel bijzonder volgens mij’. Het is he-
lemaal mooi dat ik de opvolger ben van Eric
Meijers. Ik ken hem al heel lang. Toen ik nog
voetbalde, was hij al trainer. Hij heeft alles
gewonnen als amateurtrainer en dan vind ik
het wel een eer dat ik hem mag opvolgen
als amateurtrainer van het jaar.”

Direct nadat het nieuws bekend werd 
gemaakt, werd de trainer overspoeld met
felicitaties. “Overal waar ik kwam, werd ik
gefeliciteerd. Mijn telefoon is zelfs stukge-
gaan van al die sms’jes. Ik had een wat
oudere telefoon, maar die was helemaal
naar de filistijnen. Die kon dat gedoe alle-
maal niet meer aan.”

2006-2007 vv Helpman
2007-2013 Be Quick 1887
2013-2014 FC Groningen
2013-2015 HHC Hardenberg

PASPOORT
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speelt bijna op dezelfde manier. Dat vind ik een mooie manier van

voetballen. Ook vind ik het mooi om te zien hoe Juventus in een 1:5:3:2-

systeem speelt. Ik teken dat dan ook voor mijzelf uit om te kijken of ik

het zelf kan toepassen, door te kijken waar de mogelijkheden, de

kansen en de bedreigingen liggen.”

Twee specifieke trainers waar hij veel van leerde, zijn voor hem Jan

Korte en Ron Jans. “Van Jan leerde ik vooral veel over periodisering. Ik

vond het zeer interessant om te zien hoe hij zijn spelers fit maakte en

ze vervolgens ook fit hield. Wat ik aan Ron Jans zo goed vind, is dat hij

altijd open en eerlijk communiceert, zodat  iedereen altijd weet waar

hij aan toe is. Dat is ook voor mij als trainer een belangrijke

voorwaarde naar mijn spelers toe. Hij is straight, eerlijk en consequent

en dat zijn absoluut kwaliteiten van hem. Daarnaast is hij erg sociaal.

Ik vind hem gewoon echt een aardige man.”

Ook leest Groninger vakliteratuur. “Daar staan oefenvormen in, die

soms overeenkomen met de manier waarop ik speel, en dan kijk ik of ik

die ook kan gebruiken tijdens mijn trainingen. Als ik tactisch train en ik

alle spelers heb, train ik bijna altijd elf tegen elf. Dat is voor iedereen

het meest duidelijk en alle posities zijn bezet. Ik vind dat je alle spelers

nodig hebt, want bij kleinere aantallen is het in mijn optiek teveel ge-

kunstel en niet meer wedstrijdecht. Maar, als je op de training niet 22

spelers hebt, dan ontkom je er soms niet aan.

‘ALS ER ERGENS GEVOETBALD WORDT, DAN GA IK DAAR HEEN’
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In het kader van zijn Cursus Coach Betaald Voetbal liep hij afgelo-
pen jaar stage bij FC Groningen. De club was zeer te spreken over
hem en bood hem een baan aan als assistent-trainer van Erwin van
de Looi. Groninger twijfelde geen moment en greep deze kans met
beide handen aan. “Iedereen die een diploma (Opleiding UEFA Pro
– Coach Betaald Voetbal, red.) haalt, heeft ambitie om aan de slag
te gaan als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Door deze kans kan
ik als assistent-trainer heel veel leren. Ik geef training aan een 
topselectie en leer van alles wat er binnen de club gebeurt, zoals
de scouting, het managen van de begeleidingsstaf en het team, het
samenstellen van de selectie, het beleid van de club en de omgang
met stakeholders’’. 

Doordat Groninger een contract tekende bij FC Groningen, heeft hij nu
twee banen. “Drie maanden nadat ik bij HHC Hardenberg tekende,
vroeg Erwin (Van de Looi, red.) of ik assistent-trainer wilde worden.
Daarbij hebben wij wel afgesproken dat als er bepaalde activiteiten

tegelijkertijd plaatsvinden, dat HHC dan voorgaat. Trainer worden bij
een BVO is hartstikke mooi. Zoveel kansen krijg je daar niet in en dus
moet je die kansen pakken als je ze wel krijgt.”

“Ik hoop dat ik Erwin goed kan assisteren en daar ga ik mijn stinkende
best voor doen. Erwin, Dick (Lukkien, red.) en ik delen dezelfde voet-
balvisie. Binnen die visie kun je natuurlijk discussiëren over details. 
Ik hoop hierin mijn bijdrage te kunnen leveren.”

Hoewel de trainer zeker de ambitie heeft om ooit als hoofdtrainer aan
de slag te gaan bij een BVO, wil dat nog niet zeggen dat dat absoluut
gaat gebeuren. “In de eerste plaats moet je een keer die kans krijgen.
In de tweede plaats hoeft het bij mij niet ten koste van alles te gaan.
Met alle respect, ik zie mij op dit moment geen trainer worden van een
club  die onderaan staat in de Jupiler League.  Ik heb altijd kleine
stapjes gemaakt als trainer. Ik ga steeds iets hogerop en wie weet
waar het gaat eindigen. De toekomst zal het uitwijzen.” 

Assistent-trainer bij FC Groningen
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OEFENVORMEN

Organisatie:
- Zet een veld uiteen van 20x30 meter
- Er wordt 2 tegen 2 of 3 tegen 3 gespeeld
- Met keepers op een groot doel
- Als de bal uit het spel is, begint het spel weer bij de keeper van de

aanvallende partij

Coaching:
- Sta als een driehoek opgesteld
- De laatste man coacht de 2 spelers voor hem
- De speler die het dichtst bij de bal is zet druk
- Met drieën tegelijk druk zetten
- Dwing de bal naar een kant

Druk zetten 3 tegen 3

Organisatie:
- Zet een veld uiteen van 45x45 meter
- Er wordt 6 tegen 6 of 7 tegen 7 gespeeld
- Met of zonder keepers (zonder: kleine doeltjes)
- Als de bal uit het spel is, begint het spel weer bij de keeper van de

verdedigende partij

Coaching:
- Sta op je voorvoeten
- Als je druk zet, iets door de knieën zakken
- Eerst een back vrijlaten, dan drukzetten
- Iedereen druk zetten naar die kant
- Elkaar coachen

Het drukzetten op de helft van de tegenpartij

Organisatie:
- Zet een veld uiteen van 45x45 meter
- Er wordt 3 tegen 3 of 4 tegen 4 gespeeld
- Op de achterlijnen staan kaatsers
- De kaatser mag een bal maar een keer raken
- Met of zonder keepers (zonder: kleine doeltjes)
- Als de bal uit het spel is, begint het spel weer bij de keeper van de verde-

digende partij

Coaching:
- Druk zetten zodra de back in balbezit is
- Samen druk zetten en de bal naar een kant dwingen
- Bij balverlies meteen omschakelen
- Elkaar coachen

Drukzetten met kaatsers
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Organisatie:
- Zet een veld uiteen van 30x40 meter
- Twee teams van 6 spelers en een vrije speler (K) die bij de balbezit-

tende partij is
- De 7 spelers proberen de bal in de ploeg te houden
- De 6 verdedigers proberen te bal te veroveren
- Zodra dit lukt kunnen zij scoren op een van de grote doelen

Coaching:
- Elkaar coachen
- Collectief druk zetten aan de kant van de bal
- Bij een lange bal over de verdedigers vanuit de organisatie blijven

spelen
- Verdedigers schermen de diepte af

Pressie op de bal

K

Organisatie:
- Zet een veld uiteen van 40x55 meter
- Twee teams van 7 spelers zonder keeper
- De spelers mogen niet in het gebied voor het doel komen
- Van daaruit mag worden gescoord
- Beide ploegen spelen pressie (ver van het eigen doel af)

Coaching:
- De hele ploeg schuift naar de kant van de bal (kantelen-knijpen)
- Aansluiten van de linies 
- Snel omschakelen 
- Onderlinge coaching

Pressie van beide teams 7 tegen 7

Organisatie:
- Zet een veld uit van een verlengde zestien meter
- Speel 2 tegen 2
- Verdedigers (wit) stellen zich aan beide zijden van een groot doel op
- Aanvallers staan tussen twee kleine doeltjes aan de overzijde
- De trainer speelt een van de 2 aanvallers in
- De 2 verdedigers starten op de vijf meterlijn
- Een van de verdediger loopt blind door op de aanvaller die de bal ontving
- Als de bal uitgaat, speelt de trainer de volgende aanvaller in
- Scoren is wisselen
- Maximaal 30 seconden per aanval
- Verdedigers en aanvallers kunnen ook van posities doorwisselen

Coaching:
- Verdedigers zorg voor enorme weerstand
- Zet samen druk op de aanvallers
- Snel omschakelen
- Scherp blijven

Blind druk zetten 2 tegen 2
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PEC Zwolle heeft dit seizoen een fantastische prestatie geleverd door als

elfde te eindigen in de eredivisie. De ploeg van trainer/coach Art Langeler

promoveerde vorig seizoen naar de hoogste afdeling van het Nederlandse

voetbal en leek een moeilijk seizoen tegemoet te gaan, maar de Zwollenaren

bleken al snel een ploeg waar teams rekening mee moesten houden.

Langeler legde tijdens de topcoach demonstratie uit waarom PEC Zwolle

goed voor de dag kwam. “Het verzorgde positiespel was onze basis.”

Positiespel tot kunst verheven
Topcoach demonstratie door Art Langeler (PEC Zwolle)
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De Overijsselse ploeg haalde afgelopen sei-

zoen niet voor niets negenendertig punten,

waardoor de formatie van Langeler zich

rechtstreeks handhaafde in de eredivisie.

Tegen de topploegen stond PEC Zwolle ook

vakkundig haar mannetje. “De overwinningen

op PSV en Feyenoord waren absoluut hoogte-

punten”, blikt Langeler trots terug. “Maar

deze winstpartijen kwamen niet uit de lucht

vallen, omdat wij durfden te voetballen en 

altijd van onze eigen kracht uit zijn gegaan.

Wij wilden geen angsthazenvoetbal spelen en

met de kont op onze eigen zestien hangen. In

de Jupiler League speelden wij al verzorgd

voetbal en het maakt mij trots dat het ons ook

is gelukt om dat spel in de hoogste divisie van

Nederland te spelen.” De oefenmeester liet

zijn spelers op de aanval spelen met het

1:4:2:3:1-systeem en tijdens de topcoach 

demonstratie legde hij uit hoe hij zijn spelers

leert om tussen de linies te spelen. “Om dat te

kunnen, moet het positiespel perfect zijn.”

Positiespel
“Wij beginnen iedere training met een positie-

spel acht tegen twee, gevolgd door een posi-

tiespel zeven tegen drie, waarbij we een

aantal regels zeer bewust toepassen”, zegt de

Zwolse oefenmeester terwijl de spelers zich

verdelen over twee uitgezette vakken, afgeba-

kend met pionnen. “Dat is een vast onderdeel in

de visie van PEC. Dit onderdeel is al tien jaar

geïntegreerd in de trainingsopbouw, Dwight 

Lodeweges en Jan Everse deden deze 

positiespelen al en dat heb ik doorgezet. Iedere 

training doen wij dat tien tot vijftien minuten en

de regels die wij hanteren zijn er op gericht om

spelers bewust te maken dat je een pass over

het standbeen kan voorkomen. De belangrijkste

regels bij het positiespel acht tegen twee zijn

dat de spelers de bal een keer mogen raken en

niet terug mogen spelen naar de speler waar-

door je bent aangespeeld. De spelers mogen

zich ook niet middenin het vierkant opstellen,

maar ze mogen daar wel ‘komen’ door zich

vanaf de zijkant aan te bieden. Daardoor 

moeten spelers zich tussen de linies bewegen.”

Het bewegen tussen de linies is een belang-

rijk onderdeel in de spelopvatting van Zwolle,

omdat Langeler het spel graag verdeeld via de

twee controlerende middenvelders die hij

voor de verdediging posteert. “Wij willen altijd

het initiatief nemen ten opzichte van onze

tegenstander door in de opbouw een contro-

lerende middenvelder aan te spelen en van

daaruit de buitenspelers in stelling te 

brengen”, vervolgt Langeler. “Om dat spel te

kunnen spelen, moeten de controlerende 

middenvelders tussen de linies spelen en daar

leent het spelen van positiespelen zich 

perfect voor.” Sierd van der Berg, Gert-Peter

de Gunst en Arne Slot, de assistenten van 

Langeler tijdens de demotraining, hebben de

twee vierkanten inmiddels groter gemaakt en

de spelers ingedeeld voor het volgende posi-

tiespel: zeven tegen drie. “In dit positiespel

wordt bewegen zonder bal en het tussen de

linies komen nog belangrijker en zijn dezelfde

regels van kracht als tijdens het vorige posi-

tiespel. De enige verandering is dat de bal nu

een keer terug mag naar de speler waar de

pass vandaan komt. Technisch gezien zijn alle

aspecten van voetbal aanwezig in dit positie-

spel en daarom is het een mooie voorberei-

ding op het tactische onderdeel dat na de

positiespelen volgt.” Maar voor het zover is,

onderwerpt Art zijn manschappen aan een

derde positiespel, dat door de veldbezetting

verdacht veel op een partijspel lijkt. “In het

positiespel acht tegen acht met twee kaatsers

komen veel voetbal-facetten voorbij.”

DEMONSTRATIE 

‘PEC ZWOLLE WIL TUSSEN DE LINIES SPELEN’
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Beweging essentieel
“De functionele techniek, het doorbewegen zonder bal, het zoeken van

ruimtes en het opnieuw positiekiezen zijn zaken waar ik extra op let. In

ons spel is het belangrijk dat de spelers continu in beweging zijn.

Daarom hebben we bij dit positiespel dan ook altijd de regel dat de

trainer het spel stil mag leggen als een speler na een pass niet doorbe-

weegt en de bal aan het andere team mag geven”, zegt de nieuwe

hoofd jeugdopleiding van PSV. “Ik dwing spelers op die manier om 

altijd in beweging te zijn, want in onze spelopvatting moet je altijd 

meedoen. Anders is tussen de linies voetballen makkelijker te 

verdedigen door de tegenpartij.” De trainer gelooft in straffen of 

belonen om het maximale uit de spelersgroep te halen. “Spelers

moeten altijd iets te verdienen hebben, waardoor we daar altijd op

inspelen.” Slot geeft vrijwel direct na de woorden van Langeler het

teken dat de spelers een punt kunnen scoren als ze de bal vijftien keer

rond weten te spelen. Het tempo gaat meteen omhoog en wat opvalt is

dat de bal over de grond blijft gaan en de spelers zich niet snel laten

verleiden om de bal lang te spelen of de bal onder druk weg te schie-

ten. “Ik geloof in de voetballende oplossing en ook in dit positiespel

komen spelers weer vanaf de zijkant om de bal vragen. Bewegen is 

essentieel om tussen de linies te blijven spelen. Diederik Boer is van

de selectie het beste in de positiespelen en dat is niet voor niets,

omdat hij het langst bij Zwolle speelt. Als je al tien jaar lang positiespe-

len speelt, wordt de functionele techniek beter en is de basis goed.”

Tactische training
Het positiespel wordt afgesloten als een partijvorm, waardoor de kaatsers

verdwijnen en de twee teams uit hetzelfde aantal spelers bestaan. “We

eindigen de positiespelen altijd in een vrije vorm, omdat we het over 

keuzes maken willen hebben. Het gevolg is dat spelers soms wel de lange

bal gaan spelen en we zijn nu nog maar vier minuten bezig en hebben al

drie lange ballen gezien die balverlies opleverden. Dat neem je als trainer

weer mee in de tactische training die daarop volgt.” Het veld wordt vervol-

gens in twee delen verdeeld. Het hoofdveld wordt netjes gesplitst, waar-

door er twee oefenvormen op een half speelveld afgewerkt konden

worden. “Voor de tactische training van vandaag hebben we op een

speelveldgedeelte een aanvallende vorm op het programma staan en op

het andere gedeelte van het speelveld wordt een verdedigende vorm 

gegeven. Aan het einde van de training komen deze twee accenten ten

opzichte van elkaar terug in een partijvorm, waardoor we in een training

zowel een aanvallend en een verdedigend accent kunnen trainen, zonder

dat beide ploegen het accent van de andere ploeg meekrijgen”, legt 

Langeler de trainingsopzet van de tactische training uit. “De vorm gericht

op aanvallen heeft ‘het samenwerken tussen de verdedigende middenvel-

ders en de buitenspelers’ als accent. De verdedigende vorm is gericht op

‘het maken van keuzes bij het uitstappen van de verdedigers rond de 

zestien op onze eigen speelhelft’ en omdat de teamorganisaties vrijwel

identiek aan elkaar zijn, lenen deze accenten zich perfect voor het spelen

van een eindpartij tegen elkaar om beide accenten in terug te laten

DEMONSTRATIE 

‘DOMINEREN IS INITIATIEF DURVEN NEMEN’
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komen. Doordat we met meerdere trainers zijn,

kunnen we de spelers goed begeleiden.” 

Aanvallende vorm
De aanvallende ploeg is bij de aanvallende

vorm de coachpartij en speelt met twee 

verdedigende middenvelders en drie 

aanvallers in een 2:3-formatie, terwijl de 

andere ploeg met een keeper, drie verdedi-

gers en een aanvallende middenvelder in een

1:3:1-formatie speelt (zie trainingsvorm vier,

aanvallen op helft tegenpartij). “De trainer 

begint het partijspel met een pass naar Drost

of Pluim, dus naar een van de twee 

verdedigende middenvelders. Het gaat bij

deze vorm om aanvallend initiatief nemen

door vanuit het middenveld een lopende 

buitenspeler weg te sturen. De trainers letten

bij deze vorm vooral op het aanbieden van de

middenvelders: zijn ze vrij en is de loopactie

vooruit? Het gaat dus vooral om het snel 

indraaien van de controlerende middenvelder

om vervolgens de buitenspeler aan te spelen.

Mokhtar wil bijvoorbeeld graag binnendoor en

dat kunnen we in deze vorm mooi op elkaar 

afstemmen. Als de buitenspeler niet ingespeeld

kan worden, willen we de tegenstander kapot

spelen door het spel van kant naar kant te 

verplaatsen en dat is in deze vorm ook goed

trainbaar.” In het partijspel vijf tegen vier (met

keeper) draait alles om het initiatief nemen van

de buitenspelers nadat een controleur in 

balbezit is gebracht. Bij de verdedigende vorm

wordt een vergelijkbare wedstrijdsituatie 

nagebootst, maar gaat het dit keer niet om de

aanvallende intenties van de middenvelders en

de buitenspelers, maar om de achterste lijn en

de verdedigende taak op de eigen helft. Het

doel is om doelpunten te voorkomen.

Verdedigende vorm
De oefenvorm op het andere speelveld begint

net als de vorige vorm met het in balbezit komen

van een controlerende middenvelder rondom de

middenlijn, die een aanval probeert op te zetten

door een aanvaller aan te spelen. Dit keer is de

verdedigende partij de te coachen ploeg en dat

team speelt met een keeper en vier verdedigers

in een 1:4-formatie tegen een ploeg met twee

verdedigende middenvelders en drie aanvallers

in een 2:3-formatie (zie trainingsvorm vijf, 

verdedigen op eigen helft). “Bij deze vorm

brengt de trainer de bal niet vanaf de middenlijn

in het spel door de bal naar een van de twee

controlerende middenvelders te spelen, maar

vanaf de zijkant. Aan beide kanten staat een

trainer opgesteld met ballen. Doordat hij de bal

vanaf de zijkant inspeelt, wordt de verdedigende

partij gedwongen om de aanvallende partij naar

de zijkant toe te duwen door te kantelen en te 

knijpen”, vertelt Langeler over de verdedigende

vorm. De laatste linie wordt, van rechts naar

links, gevormd door Van Polen, Lachman,

Broerse en Achenteh, waarbij Lachman in de

mandekking staat en Broerse schuin voor de

spits positie kiest aan de kant waar de bal wordt

verwacht. “Belangrijk is dat de verdediger die

schuin voor de spits staat de pass naar de spits

afschermt en de middenvelder in balbezit daar-

mee dwingt om de bal naar een buitenspeler te

spelen. Op het moment dat deze pass wordt 

gegeven, reageert hij door het signaal te geven

wanneer de ploeg kan uitstappen. Op die manier

probeert de laatste lijn de tegenpartij van het

eigen doel af te houden en de bal af te pakken

om een aanval op te zetten. De verdedigende

partij kan scoren door de bal over de middenlijn

te dribbelen en met de voet te controleren.” Art

besloot zijn training door beide accenten terug

te laten komen in een groot partijspel.

Tien tegen tien
“Tijdens het partijspel tien tegen tien, over

een heel speelveld, spelen beide teams in de

1:3:3:3-formatie. Deze formaties zijn bewust

gekozen om de rugdekking weg te halen. In

het partijspel probeert een team met de 

verdedigers vooruit te stappen op de eigen

helft als de tegenpartij in balbezit is en de 

andere partij probeert snel een goede aanval

op te zetten op de helft van de tegenpartij (zie

oefenvorm zes voor de veldbezetting van

beide formaties). Het voordeel van meerdere

trainers op het trainingsveld is dat de trainers

tijdens de twee tactische accenten het spel

stop kunnen zetten en coachopmerkingen

kunnen maken, terwijl ze tijdens de eindpartij

hun team begeleidend kunnen blijven 

coachen op de accenten waarop daarvoor is

getraind. Tijdens deze training is het spelen

tussen de linies continu teruggekomen. Bij de

positiespelen kwamen als het ware de verde-

digende middenvelders om de bal vragen en

tijdens de tactische vorm werd zowel aanval-

lend als verdedigend getraind hoe de spelers-

ploeg reageert als er balbezit is bij een van de

twee verdedigende middenvelders. Op deze

vormen zijn heel veel variaties mogelijk en wij

laten het ook niet na om te variëren, maar

alles draait in het voetbal om het maken van

keuzes. Ik heb vandaag laten zien hoe PEC

Zwolle dat trainbaar maakt en wat de rol van

de positiespelen is binnen de voetbalvisie die

door PEC wordt gedragen.”

DEMONSTRATIE 

‘TRAINEN IS PRATEN 
OVER KEUZES MAKEN’



Organisatie:
- Zet een vierkant uit van 25x20 meter 
- Tweetal heeft een hesje in hun handen 
- Vijftien keer rondspelen is een punt 
- Nieuw tweetal na onderscheppingen 
- Spelers mogen de bal een keer raken 
- De bal mag niet terug naar verzender  

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

Positiespel 8 tegen 2

Organisatie:
- Zet een vierkant uit van 35x25 meter 
- Drietal heeft een hesje in hun handen 
- Vijftien keer rondspelen is een punt 
- Nieuw drietal na onderscheppingen 
- Spelers mogen de bal twee keer raken 
- De bal mag niet terug naar verzender 
- Spelers mogen niet middenin starten

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

Positiespel 7 tegen 3

Organisatie:
- Zet een veld uit van 45x60 meter 
- Trainer (TR) speelt bal naar kaatser (K) 
- Vijftien keer rondspelen is een punt 
- Kaatsers horen bij ploeg in balbezit 
- Bal uit: trainer brengt bal in het spel 
- Spelers mogen de bal twee keer raken 

Coaching:
- Speelruimte groot maken (uit elkaar) 
- Diep denken indien het mogelijk is 
- Diepte- gaat altijd voor breedtespel
- Bal in de ploeg houden, geen fouten 
- Techniek: de manier van aanbieden

Positiespel 8 tegen 8 met kaatsers
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2

7

3

TR

K

5
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OEFENVORMEN



Organisatie:
- Zet een veld uit van 60x50 meter 
- Coachpartij kan scoren op doel met keeper 
- Tegenpartij kan scoren d.m.v. lijndribbel 
- De trainer (TR) speelt altijd de eerste bal 
- Bal uit: de trainer brengt de bal in het spel

Coaching:
- Controleurs (6 en 8): sta ingedraaid 
- Controleurs (6 en 8): vooruit denken 
- Aanvallers (7 en 11): geef voorkeur aan 
- Aanvallers (7 en 11): reageer op 6 en 8

Aanvallen op helft tegenpartij
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TR

Organisatie:
- Zet een veld uit van 60x50 meter 
- Tegenpartij kan scoren op doel met keeper 
- Coachpartij kan scoren d.m.v. lijndribbel 
- De trainer (TR) speelt altijd de eerste bal 
- Bal uit: de trainer brengt de bal in het spel 

Coaching:
- Kies positie tussen tegenstander en doel 
- Kort dekken in de omgeving van de bal 
- Druk op de bal, voorkomen dieptepass 
- Dwing de tegenpartij naar de zijkant toe 
- 4: signaal geven om uit te stappen 

Verdedigen op eigen helft

TR
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Organisatie:
- Zet een veldje uit van 60x50 meter 
- Beide teams kunnen scoren op een groot doel 
- Beide teams spelen in een 1:3:3:3-formatie

Coaching:
- Aanvallend: via 6 en 8, 7 en 11 bereiken 
- Aanvallend: tussen de linies voetballen 
- Verdedigend: vooruit verdedigend 
- Verdedigend: ruimtes klein houden

Partijspel 10 tegen 10
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NOG NIET INGELOGD OP DE VVON WEBSITE ?
VIJF REDENEN OM SNEL EEN ACCOUNT AAN TE MAKEN !!!

1. Als lid bent u zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van uw persoonlijke gegevens.
Via “MIJN VVON” dient u zelf uw adresgegevens en emailadres actueel te houden.
Controleert u ook of uw rekeningnummer correct is vermeld.

2. Voor u als lid is het belangrijk dat de VVON beschikt over de meest actuele gegevens inzake
uw diploma en licentie. Via “MIJN VVON” kunt u deze gegevens invullen/aanpassen.

3. Ledenkorting voor studiebijeenkomsten alleen voor leden die beschikken over een
persoonlijk account en inschrijven via de website.

4. Regelmatig belangrijke fiscaal juridische en arbeidsrechtelijke adviezen via de website.
Deze zijn echter alleen beschikbaar voor leden en dus is inloggen noodzakelijk.

5. Oefenstof en presentaties van diverse studiebijeenkomsten zijn, exclusief voor leden, terug te
vinden op de website. Ook hiervoor is het nodig om in te loggen.

Na invoeren Lidnummer, geboortedatum en emailadres ontvangt u

een email om uw wachtwoord aan te maken. Vervolgens kunt u

inloggen met uw emailadres en wachtwoord.

Uw Lidnummer staat op de adresdrager van “De TrainerCoach”. Ook

kunt u uw Lidnummer opvragen door een email, met uw naam en

adresgegevens, te sturen naar: info@vvon.nl

Maak nu direct uw persoonlijk account aan via: www.vvon.nl/leden
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DEMONSTRATIE COÖRDINATIE 

Lopen is een eenvoudige sportieve dagelijkse bezigheid, maar ook een

bezigheid die zelden specifiek (aan-)geleerd wordt. Door op de goede

manier gecoördineerd te lopen, kan een voetballer niet alleen beter

worden met de bal, maar ook uit een sprint veel meer halen dan

voorheen. Hans Tanner liet de aanwezigen tijdens Nederlands

Trainerscongres kennis maken met oefenstof en materiaal dat spelers

de mogelijkheid biedt om beter en sneller te lopen. “Spelers die goed

kunnen lopen, rennen en springen hebben een voorsprong op spelers

die moeilijker kunnen lopen.” 

Looptechniek vroeg aanleren
Demonstratie coördinatietraining door Hans Tanner
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DEMONSTRATIE COÖRDINATIE 

Hans Tanner is een doorgewinterde loop- en

coördinatietrainer en hij heeft zijn visie op

lopen en bewegen vijftien jaar lang overge-

dragen op hoogspringers. Daarnaast heeft hij

twintig jaar ervaring als loop- en coördinatie-

trainer in de voetbalwereld door dezelfde

functie uit te oefenen bij FC Zurich. “Iedere

speler heeft een eigen loopstijl, maar vaak

komen twee problemen naar voren bij 

voetballers”, zegt Hans Tanner over zijn vak.

“Het meest voorkomende probleem is dat

spelers de heupen ver naar achteren bewe-

gen als ze een bal willen trappen en dat kan

spierblessures veroorzaken. Een ander pro-

bleem is dat spelers vaak verkrampt lopen en

daardoor snel door hun knieën heen gaan en

dat is niet goed, omdat je de knieën juist moet

meenemen tijdens het bewegen. Deze twee

problemen ontstaan vaak omdat spelers niet

vanuit de tenen bewegen, maar de voeten

plat op de grond houden. Met loop- en coördi-

natietraining is dat allemaal te verbeteren.”

Lionel Messi
Terwijl de aanwezige trainers zitting hebben

genomen op de tribune heet Tanner zijn 

spelersgroep van vandaag alvast welkom

door de spelers een hand te geven. PEC

Zwolle C2, getraind door oud-profvoetballer

Albert van der Haar en Henk Brugge, zal door

de loopspecialist onder handen worden geno-

men. “Voetbaltrainers zijn vooral bezig met de

taken van spelers bij balbezit en bij balbezit

tegenpartij, maar over de hele wedstrijd 

gezien heeft iedere speler drie procent van de

speeltijd de bal aan de voet. Maar liefst 

zevenennegentig procent van de speeltijd zijn

spelers actief zonder bal. Lopen, rennen en

springen zijn dan ook zeer belangrijke 

onderdelen die een speler moet beheersen”,

spreekt Tanner voorafgaand aan de training

tegen de trainers. “De ontwikkeling van de

looptechniek begint bij de jeugd in de leeftijd

van twee tot tien jaar. Iedere speler heeft zijn

eigen looptechniek en daarom is het belangrijk

om al in de jeugd te beginnen met een vorm

van coördinatietraining en dat steeds verder uit

te breiden naar specifieke loopcoördinatie-

training, waardoor de looptechniek van jeugd

positief wordt beïnvloed.” 

De spelers hebben zich netjes in twee rijen

opgesteld voor de warming-up en Tanner

wendt zich tot de spelersgroep en hij laat 

Thomas Prinsen naar voren komen. “Wie is

jouw favoriete speler?”, vraagt Tanner aan

hem en de Zwollenaar zegt zonder nadenken

dat Lionel Messi zijn grote voorbeeld is.

“Messi is een speler die het verschil maakt

door zijn manier van lopen. Hij is heel snel,

maar heeft een goede looptechniek, waardoor

hij vanuit zijn tenen sprint en deze stijl 

combineert met korte, snelle pasjes. Deze 

manier van bewegen, zorgt ervoor dat hij een

voorsprong heeft op spelers die minder goed

kunnen lopen”, legt Tanner uit over de 

spelmaker van Barcelona. “Zoals ik eerder al

zei, hebben alle spelers een andere loopstijl en

om te laten zien dat loopcoördinatietraining

spelers daar positief invloed op heeft, doen we

nu een warming-up en na de training doen we

deze vorm opnieuw, waarbij het verschil tussen

de looptechniek zichtbaar wordt.” Tanner gaf

de toeschouwers de opdracht mee om op de

looptechniek te letten.

Sprintpositie
“Tijdens een wedstrijd onderscheiden we twee

manieren van lopen, namelijk snel lopen en

sprinten. De belangrijkste positie is de sprint-

positie en dus moet je spanning op de kuiten

houden, zodat je snel kunt reageren op 

situaties die in het veld ontstaan. Tijdens het

snel lopen moeten spelers daarom op de tenen

blijven lopen, omdat ze dan van snel lopen naar

sprinten kunnen wisselen en andersom voor

een goede looptechniek”, vertelt Tanner terwijl

de spelers zich aan de warming-up onderwer-

pen. “De beweging moet altijd vanuit de voet

komen en niet vanuit de heup en wat bij deze

vorm opvalt is dat niet alle spelers de knieën

hoog genoeg meenemen tijdens de tripling, de

borst niet helemaal vooruit houden en de

armen onvoldoende langs het lichaam meene-

men. Door als trainer op deze zaken te letten,

laat je de beweging van de spelers vanuit de

voet komen in plaats vanuit de heup en houden

de spelers flexibiliteit in de enkel. Dit zorgt 

ervoor dat spelers zichzelf ook goed kunnen 

afzetten als ze in een duel willen springen.” 

Coördinatie is volgens Tanner de basis van

sprinten en hij meent dat coördinatie in het

hoofd van spelers zit. “Dat komt omdat 

spelers geen kracht nodig hebben om goed te

‘SPELERS MOETEN VANUIT DE VOET BEWEGEN’
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lopen en dat wil ik laten zien door middel van

coördinatietraining met loopladders”, zegt de

looptrainer terwijl hij met de spelersgroep naar

de loopladders loopt. “Spelers worden bij 

loopladders gedwongen om kleine pasjes te

maken en de beweging vanuit de tenen te

maken, waardoor de beweging weer vanuit de

voet komt en spelers lichtvoetig te werk gaan.

Per oefening is het belangrijk dat de spelers

beide voeten in een vak plaatsen, knieën en

armen goed meenemen, de borst vooruit 

houden en op de tenen blijven lopen. Als trainer

mag je tijdens deze oefenvormen niets horen,

want geluid wil zeggen dat spelers toch op

platte voeten lopen en dus vanuit de heup

lopen. De armen en de lichtvoetigheid zijn het

belangrijkst. Bij loopcoördinatietraining gaat het

er niet om hoeveel oefeningen je doet, maar het

gaat om de kwaliteit van lopen, dus verkeerd

lopen moet gecorrigeerd worden.” Loopcoördi-

natietraining wordt door trainers al snel als iets

moeilijks gezien, maar Tanner maakt met deze

opmerkingen duidelijk dat je als trainer al veel

kunt corrigeren bij spelers terwijl je geen 

specialist bent op het gebied van lopen.

Wedstrijdsituatie
“Haal de angst bij jezelf weg als je het liever

niet voordoet door een speler het te laten 

voordoen. Er zijn altijd een aantal spelers die

een goede looptechniek hebben en zolang jij

maar herkent wat er beter moet, kun je de 

speler dat laten voordoen”, geeft Tanner nog

een tip mee aan de aanwezige trainers. De

spelers van PEC Zwolle C2 hebben de enkele

loopladder en de dubbele loopladder inmiddels

ingeruild voor een loopladder met drie vakken

naast elkaar. “Met deze loopladder kun je de

draai die een speler tijdens een wedstrijd

maakt als het spel wordt verplaatst trainen.

Een speler stapt aan de zijkant in en beweegt

op de voorvoeten door de drie vakken heen om

vervolgens een draai te maken en de oefening

vervolgens op dezelfde manier te vervolgen. In

een wedstrijd maken spelers nog wel eens een

draai, terwijl de voeten plat op de grond staan,

maar dan is het mogelijk dat je vast blijft staan

en een blessure oploopt, omdat het lichaam

wel draait. Door spelers te leren op de tenen te

lopen en ook op de tenen de draai te maken, is

een speler lichtvoetiger en voorkomt hij dus

vervelende blessures.”

“Tijdens deze oefening moeten spelers hun 

gewicht in het midden houden en van links naar

rechts meenemen, zodat ze de draai soepel

kunnen maken. Spelers moeten leren om het

gewicht te verdelen en dat mee te nemen naar

de kant waar het gewicht nodig is, zoals 

bijvoorbeeld in een duel of naar de kant waar

de speler naar toe wil bewegen”, zijn de laatste

woorden van Tanner tijdens de demonstratie-

training. Tot slot richt hij zich weer tot de aan-

wezige trainers en legt hij uit hoe vaak

dergelijke trainingsvormen toegepast moeten

worden bij jeugdelftallen. “In het profvoetbal is

het goed om vier keer te trainen en dan acht 

minuten voorafgaand aan de training deze 

vormen te doen als warming-up. Als je dit lang-

zaam opbouwt en de frequentie opvoert, 

kunnen spelers steeds beter lopen. Net als met

tactische trainingen is ook dit een kwestie van

veel herhalen en daarom wil ik de eerste oefe-

ning nu herhalen om het verschil te laten zien.”

Herhalingen
PEC Zwolle C2 stelt zich weer in twee rijen op

en de spelers bewegen zich veel soepeler dan

bij aanvang van de training. De spelers nemen

de knieën en armen goed mee, maken zichzelf

lang en lopen op de tenen. Daardoor oogt de

manier van lopen ook een stuk soepeler. “Een

aantal spelers heeft zichzelf al heel goed ver-

beterd, maar als je dit niet blijft herhalen als

trainer dan zijn de spelers dit volgende week

al vergeten. Het is dus belangrijk dat je als

trainer op heel veel dingen blijft letten om

jezelf te onderscheiden van de tegenstander.

Een goede looptechniek helpt spelers beter te

sprinten, weg te draaien en te springen, terwijl

het ook blessures helpt te voorkomen. Probeer

jezelf dus tijdens de trainingen en wedstrijden

ook te richten op de manier van lopen van je

spelers en corrigeer je spelers als ze verkeerd

lopen. In de top maken de details het verschil

en daarom is dit een mooi middel om spelers

individueel nog beter te maken dan ze al zijn.

Door op de genoemde punten te letten, kom je

zonder specialisten al ver.”

‘FLEXIBILITEIT IN DE ENKEL IS ERG
BELANGRIJK’
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Bevorder de prestaties, train het brein

“Life Kinetik is ideaal
voor voetbal”
Veel trainers maakten op het

Nationaal Trainerscongres

kennis met een voor hun, toen

nog, onbekende tak van sport:

Life Kinetik. Het trainings-

programma daagt, met moei-

lijke oefeningen, het presta-

tievermogen van de hersenen

uit, waardoor de hersenen

nieuwe verbindingen leg-

gen. Het resultaat is dat

mensen, dus ook voetbal-

lers, beter, sneller en effec-

tiever reageren. 

Spreker Horst Lutz, die zich richt op de verspreiding van Life Kinetik,

begint de workshop met een illustrerend voorbeeld. “Een Amerikaanse

militair werd gevangen genomen in Vietnam. Tijdens zijn gevangenschap,

dat vijf jaar duurde, speelde hij elke dag in zijn hoofd golf. Zeven jaar later

ging hij voor het eerst golfen en sloeg hij twee boven par.” De Duitser

beweert daarmee dat je prestaties verbeteren wanneer je je brein traint. 

Groot deel van het brein ontwikkelen
Bij Life Kinetik ontwikkelt de deelnemer een zo groot mogelijk deel van

het brein, door een extra ingrediënt aan een, op het oog lijkende,

makkelijke oefening toe te voegen. Door de deelnemers te

confronteren met onbekende uitdagingen, worden er nieuwe cellen

aangemaakt in de Hippocampus. Door die extra cellen kan een

persoon een groter deel van de hersencapaciteit benutten. “Door Life

Kinetik daalt de emotionele stress van de deelnemers. Ook kunnen zij

zich beter concentreren en stijgen de geheugen- en leercapaciteit.”

Connecties leggen
Het doel van Life Kinetik is het leggen van connecties tussen de

verschillende delen van de hersenen. Elk deel heeft zijn eigen ‘taken’.

Met het voorste deel van het brein, bijvoorbeeld, maak je keuzes,

terwijl je intuïtie zich in het achterste deel van het brein bevindt. Door,

als het ware, een brug aan te leggen tussen het voorste en het

achterste deel van de hersenen, wordt de keuze die je maakt vaker

gebaseerd op basis van je intuïtie en ervaringen uit het verleden. 

Op die manier maak je een weloverwogen beslissing. 
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Geschikt voor jong en oud
Life Kinetik is, doordat het een lichte training is,

geschikt voor jong en oud. Bij kinderen blijkt dat

het zelfbewustzijn, de zelfstandigheid, het

ordenen, het geduld, de vrolijkheid, de concen-

tratie, het consequent zijn en de schoolprestaties

verbeteren. Bij volwassenen ziet men de

opmerkingsgave, het herinneringsvermogen, de

stressweerstand, het vermogen tot Multi-tasking,

de probleemverwerking, de organisatie, de

creativiteit en de sportieve beweging beter wordt. 

Motorisch- en denkvermogen
Er is veel onderzoek gedaan naar Life Kinetik.

In één van de onderzoeken, onder 53 pupillen

tot 12 jaar, waarvan er 27 trainingen van zes

minuten volgden, werden de deelnemers

getest op hun motorisch vermogen en hun

denkvermogen. Na afloop bleek dat het

motorisch vermogen van de kinderen die Life

Kinetik deden met ruim 18% steeg. Van de

overige pupillen steeg het motorisch

vermogen met ‘slechts’ 1.8%. Het

denkvermogen van degenen die Life Kinetik

gebruikten steeg met ruim 16%, terwijl de

overigen hun denkvermogen met ‘slechts’

1.1% zagen toenemen. 

Oefeningen
Om de trainers in de zaal te overtuigen,

bereidde Lutz enkele oefeningen voor. De

oefeningen zien er op het eerste oog

makkelijk uit, maar zijn moeilijk uit te voeren

doordat er telkens onverwachte handelingen

moeten worden verricht. De trainers worden

allen gevraagd om, zittend op hun stoel, van

links naar rechts naar voor naar achter te

bewegen en dit steeds te herhalen. Dit leidt

tot geen problemen bij de oefenmeesters. De

volgende stap is dat de trainers Lutz na

moeten doen. De beweging moet in dezelfde

richting gemaakt worden als dat hij voor doet.

Dit is moeilijk voor het brein, omdat je ziet dat

Lutz bijvoorbeeld naar voren beweegt, terwijl

dat voor hen betekent dat ze naar achteren

moeten bewegen. Lang niet iedereen heeft dit

dan ook onder de knie. Om het nog moeilijker te

maken krijgen de vier bewegingen een

nummer van één tot en met vier en geeft hij ze

daarnaast ook een kleur. ‘Eén’ betekent

bijvoorbeeld dat je naar voren dient te

bewegen, terwijl er op ‘drie’ een

achterwaartse beweging dient te volgen.

‘Groen’ en ‘rood’ kunnen echter ook die

bewegingen aanduiden. In het publiek worden

veel fouten gemaakt. De Duitse hoogleraar Lutz

legt uit dat dit komt doordat je niet meer aan,

bijvoorbeeld, het nummer denkt als je je focust

op de kleur. Je vergeet dan hoe te reageren op

een bepaalde actie, iets wat met Life Kinetik uit

de wereld geholpen kan worden. 

In Duitsland wordt het trainingsprogramma al door veel topsporters, zoals de Duitse alpine ski
ploeg en Borussia Dortmund, gebruikt. Youri Mulder, inmiddels ambassadeur van Life Kinetik,
haalde het vervolgens naar Nederland. “Life Kinetik vind ik geweldig. Het is hartstikke leuk om
te doen. Het zijn uitdagende trainingsvormen waardoor je jezelf fitter gaat voelen. Je merkt, als
je Life Kinetik gaat doen, dat bijvoorbeeld je handelingssnelheid omhoog gaat tijdens het 
voetballen. Het is een soort braintraining maar dan met heel veel verschillende motorische
oefeningen. Ze zeggen zelfs dat je er beter van gaat leren! Life Kinetik wordt in Duitsland al in
bijna alle sporten toegepast, zowel in de breedtesport als in de topsport. Ze zijn er helemaal
wild van omdat ze er resultaten mee boeken. Kijk maar naar Dortmund, waar ze het al een jaar
wekelijks in de trainingen inpassen. Spelers van ieder niveau merken dat ze er individueel
beter van worden, terwijl het bovendien ook nog eens leuk is om in teamverband te doen. 
Ideaal voor voetbal dus!”, stelt hij in de communicatie van het programma.

Ook Dr. Matthias Grünke, universiteitshoogleraar van de universiteit van Köln is laaiend 
enthousiast over het trainingsprogramma. “Bepaalde coördinatieoefeningen beïnvloeden de
hersenontwikkeling bij kinderen positief. Ook bij volwassenen veroorzaken bepaalde bewe-
gingstrainingen de vorming van nieuwe zenuwcellen in de hypofyse, zodat men herinneringen
beter kan opslaan in de geheugencapaciteit. In de grote hersenen worden aanwezige verbin-
dingen tussen zenuwcellen tot op oudere leeftijd door bepaalde activiteiten versterkt. De 
oefeningen van Life Kinetik bieden een goede mogelijkheid om er voordeel van te hebben.”

Prominenten enthousiast over Life Kinetik

Het is mogelijk om in Nederland een Life
Kinetik-opleiding te volgen. Tijdens een
vierdaagse training, maandag tot en met
donderdag, leer je als trainer hoe je Life Ki-
netik kunt inzetten in je training. De training
zal onder leiding staan van gediplomeerd
sportleraar Horst Lutz en zal gehouden
worden op het Arnhemse Papendal. De
opleidingskosten bedragen €1.690,-. Meer
informatie vind je op www.lifekinetik.de.

Life Kinetik-opleiding
Papendal
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De Boer, Rutten en Koeman 
wisselen gedachten uit op Trainerscongres

“Ze moeten gewoon doen
waar ze goed in zijn”

PODIUMDISCUSSIE
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Schreuder merkt op dat het gezelschap

twee dingen gemeen heeft, namelijk dat ze

alle drie hun sporen hebben verdiend als

trainer en dat ze vroeger allemaal in de

achterste linie stonden opgesteld. Het is

geen toeval dat het vooral de verdedigers

zijn die zich tot oefenmeester opwerken,

concluderen zij eensgezind. 

“Verdedigers denken meer aan het collectief.

Ze zijn bezig met de organisatie en zetten het

elftal neer en dus zijn zij meer betrokken met

het teamgebeuren”, stelt Koeman, terwijl

Rutten en De Boer instemmend knikken. 

De verdediger van nu is niet meer te

vergelijken met de verdediger van vroeger.

Waar in de tijd dat het drietal zijn

hoogtijdagen vierde als verdediger, een

verdediger vooral ballen moest tegenhouden

en zo snel mogelijk weer moest inleveren,

wordt er nu veel meer gevraagd van ze.

“Verdedigers komen steeds meer op en

moeten ook mee kunnen voetballen. Kijk naar

Hummels en Dante, dat zijn echte verdedigers

die nu ook nog heel goed blijken te kunnen

voetballen”, legt De Boer uit. 

Videoanalyse
Die ontwikkeling van spelers is belangrijk voor

trainers. Videoanalyse kan daar een nuttig

hulpmiddel bij zijn. “De ontwikkeling van een

team vraagt veel aandacht. Zoveel zelfs, dat ik

er geen afstand van kan nemen. Ik maak dan

ook veel gebruik van videoanalyse, omdat ik

nog geen jaar met dit team werk. Er zit nog

veel rek in mijn spelers”, legt Rutten uit.

De Boer geeft aan vooral in het begin gebruik

gemaakt te hebben van videoanalyse, terwijl

Feyenoord-trainer Koeman veel situaties nog

wel met behulp van videoanalyse evalueert.

“Er zijn altijd momenten om te bespreken. Ik

heb vier spelers uit de as van het elftal

verloren en dat kost veel trainingsuren.

Vandaar dat ik er nog steeds veel mee werk.”

Te veel stress voor jonge spelers
Het afgelopen seizoen waren de drie trainers

met elkaar verwikkeld in de titelstrijd. Volgens

Koeman haakte Feyenoord definitief af na de

nederlaag tegen sc Heerenveen en liep

Vitesse veel punten mis doordat ze

topschutter Wilfried Bony moesten afstaan

voor de Africa Cup. Zelf moest Koeman ook

vaak spelers afstaan voor interlands en was

het zelfs hofleverancier van het elftal van

Louis van Gaal. “Er is veel met Feyenoord

gebeurd. We hadden op een gegeven moment

zeven spelers bij het Nederlands Elftal zitten

en dat wekt ook de belangstelling van andere

clubs. Voor spelers van 21 jaar kost dat

mentaal en fysiek enorm veel kracht.”

De Boer beaamt dat. “Het heeft met ritme te

maken. Mijn spelers waren gewend om eens

in de drie, vier dagen een wedstrijd te spelen.

Dat is mentaal te zwaar voor jonge jongens en

dat gaat ten koste van punten.” Volgens

Rutten hoort het bij het proces. “Het is iets dat

jonge honden moeten ervaren. De echte

goeden nemen dat mee in hun rugzak.”

Hoge verwachtingen van het publiek
Zowel Ajax, Vitesse als Feyenoord heeft te

maken met een jonge selectie, waar veel

van verwacht wordt. Naarmate het niveau

hoger wordt, neemt de druk en de

verwachting van het publiek toe. Als trainer

heb je daar ook een rol in, vindt het drietal.

“Bij sommige jongens moet je proberen om

de kampioensstress weg te halen. Maar

eigenlijk zouden ze het moeten ervaren,

zodat ze er in de toekomst beter mee om

kunnen gaan. Ik maak ze dan duidelijk dat ze

geen gekke dingen moeten doen en dat ze

gewoon moeten doen waar ze goed in zijn”,

stelt De Boer. 

Ook Koemans team heeft te maken met hoge

verwachtingen van het legioen. “Veel van

mijn spelers hebben nog weinig ervaring. De

Kuip en het publiek brengt dan veel stress

met zich mee. Het ‘alles mag’ is niet meer bij

Feyenoord. Het publiek verwacht nu ook

resultaten.”

Ajax-trainer Frank de Boer meent echter dat

dat niet voor iedere speler geldt. “Je moet

bepaalde spelers juist wel die druk geven,

terwijl je anderen gewoon hun ding laat doen.

Daarom is het voor een trainer zo belangrijk

dat je mensenkennis hebt en weet met wie je

te maken hebt.”

Met het oog op het WK
Ondanks de toenemende belangstelling voor

spelers uit de Eredivisie, denken spelers zoals

Jordy Clasie en Stefan de Vrij met het oog op

het WK bewust na over hun toekomst. Zij

weten dat bondscoach Louis van Gaal alleen

spelers die een basisplaats hebben bij hun

club selecteert. “Mijn principes veranderen

niet, behalve bij een te groot

kwaliteitsverschil tussen de speler die op de

bank zit en de speler die wel iedere week in

de basis staat”, reageert de in het publiek

zittende Van Gaal. “Spelers vragen mij of ze

de stap moeten maken. Ik vraag ze dan naar

hun kansen op speeltijd en naar de

concurrentie en adviseer ze om het daar met

hun mogelijk nieuwe trainer over te hebben.”

Op Het Nationaal Trainerscongres wisselden Ajax-trainer Frank de

Boer, net verkozen tot trainer van het jaar, en zijn collega’s van Vitesse

en Feyenoord, Fred Rutten en Ronald Koeman, onder leiding van NOS-

presentator Joep Schreuder hun ervaringen uit over alledaagse zaken

in het trainersgilde. 

‘VERDEDIGERS ZIJN MEER BEZIG MET DE ORGANISATIE’

PODIUMDISCUSSIE
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