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Voor coaches. 
Door coaches.

Tijdens de webinars & masterclasses delen de topcoaches waardevolle 

informatie. Hieruit hebben we een lijst van 14 praktische tips samengesteld die 

gaan leiden tot de perfecte training. 

Veel succes met het toepassen er van.

Nick & Arend Jan | football webinars



Bereid de training voor

1

Doe dit ruim van te voren. 

Hierdoor heb je tijd om na te denken over je 

doelstelling en over dingen die onverwacht kunnen 

veranderen.

Vincent Heilmann, trainer PSV O17



Zorg voor een doelstelling

2
Dennis Reus, trainer AFC Ajax O8

Creëer een doelgerichte, uitdagende omgeving waarin 

spelers elkaar positief coachen. 

De doelstelling zorgt ervoor dat je achteraf kan 

reflecteren voor jezelf en met spelers.



Denk van uit de spelers

3
Sjors Ultee, technisch directeur Fortuna Sittard

Bedenk jezelf: 

Zou ik deze training als speler leuk vinden?

Plezier zorgt voor enthousiasme om te leren.



Zet de training vooraf klaar

4
Hidde van Boven, trainer PSV O13

Zorg dat de volledige training klaar staat voor dat de 

spelers er zijn.

Dan hou je tijd over om in contact met de spelers te 

komen voor en tijdens de training.



Kies omgangsvormen

5
Gert jan Tamerus, trainer Koninklijke HFC 1 

Goed met elkaar omgaan is de basis van leren. 

Bedenk drie regels die jij essentieel vindt en gemakkelijk 

kunt bewaken.



Bepaal vooraf consequenties

6
Guido den dikken, Founder Born to Play

Dit kan zowel bij positieve als negatieve situaties. 

Verzin iets ludieks en laat merken dat de afspraken 

belangrijk zijn.



Maak het onvoorspelbaar

7

Kies voor een wisselende volgorde in je training 

bijvoorbeeld een keer te starten met een partijvorm. 

Zo wordt de training onvoorspelbaar en dit leidt tot 

meer plezier. 

Cedric van der Gun, AFC trainer Ajax O15



Wissel oefenvormen af

8

Door oefenvormen af te wisselen leren spelers beter. 

3 x 5 minuten is effectiever dan 1 x 15 minuten. 

Bijvoorbeeld: 1v1 – positiespel - 1v1 - positiespel - 1v1.

Jason Vermeer, individual coach Beijing Guoan



Varieer met vormen

9

Verschillende afmetingen van velden, doelen of zelfs 

wisselende ondergronden vraagt ander gedrag. 

Aanpassen is leren.

Stefan Postma, keepertrainer FC Utrecht selectie



Leer op diverse manieren

10

Denk bewust na over hoe spelers leren en hoe jij dit 

in je trainingsvorm toe wilt passen. 

Wissel bijvoorbeeld expliciet en impliciet leren met 

elkaar af.

Nathan Wiener, trainer FC Utrecht O12



Coach spelers 1 op 1

11

Durf spelers individueel te coachen of uit de 

oefenvorm te halen. 

Ook al speelt een team met een man minder. 

Investeren in de relatie is de basis voor ontwikkelen.

Jord Roos, trainer NEC O17



Geef het goede voorbeeld

12

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Geef op en 

buiten het veld altijd het goede voorbeeld. Kan je zelf 

iets niet voor doen? Laat een speler een voorbeeld 

geven.

Julian Jenner, skills trainer AFC Ajax



Zorg dat spelers winnen

13

Wie wil er nou niet winnen? 

Als spelers kunnen winnen zorgt dit voor extra 

enthousiasme en dus energie.

Martin de Laat, trainer PSV O13



Opruimen hoort bij de training

14

Kinderen samen op laten ruimen is ook leren. 

Ruim materialen gestructureerd op dan ligt alles netjes 

voor de volgende training.

Quinten Dubendorfer, trainer FC Utrecht O9



Succes met het toepassen van de tips!

Wil je meer kennis op doen?

Dan zien we je snel bij één van onze webinars of 

masterclasses.

Check onze agenda hier.

https://football-webinars.com/webinars/

