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Voorbereidingsperiode

Jeugdopleiding PEC Zwolle
samenwerken op alle niveaus

A-jeugd
kernwaarden, ontwikkelpunten en verdedigen

B-jeugd
ontwikkelpunt, speelwijze en aanvallen
kaderoverleg, afspraken en conditietraining
speelwijze-ontwikkeling en voetbalconditie

C-jeugd
afstanden overbruggen, differentiëren en aanvallen
groepsproces, afspraken maken en aanvallen

D-jeugd
kennismaken, cirkels van aandacht en verdedigen

Voorbereidingsperiode evalueren
oefenwedstrijden, fitheid en samenwerking met 2e team

Zelfinzicht bij trainer
investeren in jezelf

Oefenstof voorbereidingsperiode
warming-up spellen
positiespellen
1:1 vormen

Jeugd
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orde? Voor het hele seizoen?

Heel eenvoudig. Met onze nieuwe TrainingsPlanner!

P Eenvoudig in gebruik - werkt supersnel en simpel
P  Online toegang, altijd en overal - ook op je tablet of mobiel
P  Bevat leerlijn per periode van 6 weken
P  Trainingsvormen eenvoudig op te slaan (pdf.fi les)
P  Of print ze uit en neem ze mee naar het veld!
P  Abonneer direct via devoetbaltrainer.nl/abonneren
P  Na aanmelding direct toegang & aan de slag
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        complete      
       trainingen 

en 1000+
trainingsvormen!

Altijd 
oefenstof 
op maat

(van senioren tot 
mini-pupillen)



www.devoetbal trainer.nl

Tekst: Gerjos Weelink

Samenwerken 
op allerlei  
niveaus

Het succes van PEC Zwolle de laatste jaren mag geen toeval 

meer genoemd worden. De club is in alle geledingen geprofes-

sionaliseerd en gegroeid. Ook de talentvolle voetballers uit 

de eigen jeugdopleiding weten steeds beter de weg naar het 

eerste elftal te vinden. Mustafa Saymak en Jesper Drost zijn 

hier bekende voorbeelden van. Rini Coolen (Hoofd Jeugdop-

leiding) en Gerhard Wermink (Coördinator Onderbouw) geven 

De Voetbaltrainer een inkijkje in de wijze waarop de club zich 

voorbereidt op het nieuwe seizoen.

De jeugdopleiding van PEC Zwolle tijdens de voorbereiding

Terugrekenen
Rini Coolen: “Zodra het competitie-

programma voor het nieuwe seizoen 

bekend is, weten wij wanneer de voor-

bereiding bij de A- en B-junioren gaat 

beginnen. We rekenen vanaf de eerste 

competitiewedstrijd namelijk zes we-

ken terug. En zodra je weet wanneer 

de voorbereiding begint, bepalen we 

wanneer we het lopende seizoen stop-

pen. Wat die zesweekse cyclus betreft 

zit er een verschil tussen de A- en B-

junioren. Bij de A-junioren gaan we, 

als je praat over fysieke periodisering, 

ná de voorbereiding terug naar een cy-

clus van vier weken. Bij de B-junioren 

blijven we ook na de voorbereiding 

met een zesweekse cyclus werken.”

Schoolvakanties
Gerhard Wermink: “In de onderbouw 

is de schoolvakantie van invloed op de 

duur van de voorbereiding. Begint de 

schoolvakantie vroeg, dan hebben we 

zes of vijf weken voorbereiding. Maar 

soms is de zomervakantie laat en dan 

duurt de voorbereiding maar vier we-

ken. We vinden het bij jonge kinderen 

erg belangrijk dat ze tijd met hun ou-

ders doorbrengen in de zomermaan-

den. Het hele jaar staat immers al in 

het teken van voetbal. Dat de voorbe-

reiding in sommige gevallen vier we-

ken duurt, vinden we geen probleem. 

Het conditionele aspect speelt in de 

onderbouw toch nog geen grote rol.”

Invulling
Rini Coolen: “Zodra de startdatum van 

de voorbereiding bekend is, gaat het 

natuurlijk om de concrete invulling. 

‘Vanaf de eerste competitiewed-
strijd rekenen we zes weken terug’

De Jeugd VoetbalTrainer
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De bekerwedstrijden worden inge-

pland door de KNVB, maar daarnaast 

krijgen de trainers bij ons veel ruimte 

om input te leveren. Zo mogen ze zelf 

bekijken tegen welke teams ze willen 

oefenen en op welke momenten die 

wedstrijden plaats moeten vinden. 

Naast wedstrijden hebben de trai-

ners veel invloed op de wijze waarop 

trainingen ingericht worden. Wel is 

het zo dat ze altijd moeten kunnen 

verantwoorden waarom ze tegen een 

bepaalde tegenstander willen oefe-

nen. Of waarom ze kiezen voor een 

bepaalde invulling van een training. 

Gerhard en ik geven de kaders aan, 

maar daarbinnen krijgen trainers dus 

veel ruimte.”

Onderbouwing
Gerhard Wermink: “Bij de keuze voor 

tegenstanders om te oefenen spelen 

meerdere factoren een rol. In een ide-

ale situatie oefen je in de eerste week 

tegen een tegenstander van gelijk-

waardig of iets minder niveau. Want 

stel dat je gelijk tegen een sterkere 

tegenstander gaat oefenen, dan is de 

kans op blessures groter. Spelers moe-

ten dan al te veel op hun tenen lopen. 

Die gelijkwaardige tegenstander kan 

in ons geval een BVO zijn, maar ook 

een goede amateurclub is een optie. In 

eerste instantie komt de jeugdtrainer 

zelf met een voorstel. Vervolgens kij-

ken we samen naar de haalbaarheid. 

Bij het definitief vaststellen van het 

programma met oefentegenstanders 

speelt de onderbouwing van de trainer 

een grote rol. Waarom wil hij op een 

bepaald moment tegen een bepaalde 

tegenstander oefenen?”

Blokken
Rini Coolen: “Wat de invulling van de 

trainingen betreft werken we in de 

bovenbouw met een cyclus van zes 

weken waarbij we, naast het voetbal-

conditionele aspect, aandacht vesti-

gen op de hoofdmomenten aanvallen, 

verdedigen en omschakelen. In de 

voorbereiding worden de zes weken 

verdeeld in drie blokken van twee we-

ken, waarin telkens een hoofdmoment 

centraal staat. Twee weken gaat het 

over aanvallen, twee weken over ver-

dedigen en twee weken over omscha-

kelen. Een trainer heeft de mogelijk-

heid om een extra week verdedigen in 

te plannen, als hij bijvoorbeeld vindt 

dat het hoog drukzetten meer aan-

dacht nodig heeft. Hierbij geldt ook 

dat hij moet kunnen onderbouwen 

waarom hij dit wil. Qua invulling van 

de trainingen starten we in de boven-

bouw met grote positiespelen, omdat 

spelers eerst weer moeten wennen 

aan de bal.”

Voorwaardenscheppend
Gerhard Wermink: “Zowel in de 

boven- als onderbouw worden de 

trainingen ingevuld in een schema 

(zie afbeelding 1, red.), dat voor elke 

trainer toegankelijk is. Waar je in de 

bovenbouw al meer in positiespelen 

werkt, zijn we in de onderbouw als 

het ware voorwaardenscheppend be-

zig. We bedoelen hiermee dat we in 

oefenvormen handelingen naar voren 

laten komen die spelers nodig hebben 

‘Binnen gestelde kaders 
krijgen de trainers veel 

ruimte’

De Jeugd VoetbalTrainer
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tijdens positiespelen. Denk aan drib-

belen, drijven, het over de bal heen 

kijken (zie tekeningen 2 en 3 op pa-

gina 38 en 39, red.) en het aanbieden 

in schuine lijnen. In de onderbouw 

zijn deze vormen nog niet specifiek 

op een linie of meerdere linies gericht, 

waar dat in de bovenbouw al wel het 

geval is.”

Logboek
Rini Coolen: “De schema’s die de trai-

ners invullen zijn digitaal in te zien. 

Dit betekent dat de jeugdtrainers van 

elkaar kunnen zien wat er op welk 

moment getraind wordt en hoe dat 

gebeurt. Binnen een bepaald thema, 

bijvoorbeeld de opbouw van achteruit, 

ziet de trainer van A1 hoe datzelfde 

onderdeel bij D1 getraind wordt. Na-

tuurlijk zijn er verschillen. Want bij 

de D1 gaat het bijvoorbeeld over de 

samenwerking tussen twee spelers. In 

de C gaat het al meer over een linie en 

bij A-junioren worden meerdere linies 

tegelijkertijd getraind. Dat trainers el-

kaars trainingen kunnen inzien heeft 

een aantal voordelen. Ze kunnen elkaar 

tips en adviezen geven, maar daar-

naast gaan ze ook weer nadenken over 

manieren waarop je thema’s aan kunt 

bieden aan de eigen groep. Door deze 

invulschema’s te digitaliseren ontstaat 

een logboek, waar we het volgende sei-

zoen weer gebruik van kunnen maken.”

Avontuur
Gerhard Wermink: “Ondanks dat we 

binnen de jeugdopleiding heel veel 

zaken overleggen en samen doen, 

hebben we niet voor niets gekozen 

voor een verdeling tussen boven- en 

onderbouw. Er zijn verschillen en met 

name wanneer je praat over resultaat 

versus opleiden. Waar je in de A- en 

B-junioren al echt bezig bent met het 

leren winnen van een wedstrijd is dat 

in de onderbouw nog veel minder het 

geval. Natuurlijk willen we ook in de 

onderbouw wedstrijden winnen, maar 

toch beschouwen we die wedstrijden 

veel meer als een middel om beter 

te worden in plaats van als een doel 

op zich. Zodra je het resultaat in de 

onderbouw al centraal gaat stellen, 

bestaat de kans dat je de creativiteit 

uit een speler haalt. We vinden het 

belangrijk dat spelers dingen uitprobe-

ren en risico durven nemen, want dat 

bevordert juist die creativiteit. In de 

onderbouw gaan spelers op meerdere 

posities spelen, want we willen ze nog 

breed opleiden. We moedigen spelers 

aan om het avontuur aan te gaan in 

de wedstrijd. En dat betekent dat ze 

op zoek kunnen gaan naar nieuwe 

dingen. Hierbij laten we waar mogelijk 

‘In de onderbouw zijn we 
voorwaardenscheppend bezig’

De Jeugd VoetbalTrainer

Afbeelding 1
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onderwerpen uit de voorbije trainings-

week weer terugkomen. Als we veel 

bezig zijn geweest met het duel 1:1 

frontaal (zie tekening 1  op pagina 38, 

red.) dan willen we dat spelers dat du-

el opzoeken. Of als er aandacht is ge-

weest voor het vooruitverdedigen, dan 

gaan we dat in de wedstrijd proberen. 

Ook al betekent dit dat er ruimte ach-

ter onze laatste linie komt te liggen 

en een tegenstander daar met snelle 

spitsen van kan profiteren. 

Tijdens de voorbereiding besteden we 

ook in de onderbouw al aandacht aan 

het fysieke aspect van het voetbal-

len. Hierbij gebruiken we het Athletic 

Skills Model. Aan de hand van dit mo-

del komt rollen, klimmen, klauteren, 

springen, duwen en trekken in diverse 

oefen- en spelvormen aan bod.”

Zij-instromers
Rini Coolen: “In de bovenbouw is het 

zaak dat je het lichaam voorbereidt op 

de eerste competitiewedstrijd. Bij de 

bovenbouw hebben we soms te maken 

met zij-instromers, dus jongens die 

van een amateurclub komen. Daarbij 

zie je dat die moeten wennen aan het 

hogere niveau en de intensiteit van 

trainen. Daar moet je rekening mee 

houden en daarom kun je niet gelijk 

te snel van start. De nieuwe jongens 

slaan soms een training over of wor-

den minder belast. Naarmate de voor-

bereiding vordert, worden we steeds 

specifieker en leren we spelers om 

teamtactische beslissingen te kunnen 

nemen.”

Overlegmomenten
Rini Coolen: “Zoals gezegd krijgt 

een trainer binnen gestelde kaders 

de ruimte om keuzes te maken. Wij 

behandelen de gemaakte keuzes in 

vergaderingen, die twee keer per week 

plaatsvinden. Hier starten we al in de 

voorbereiding mee. Op de maandagen 

zitten we met alle jeugdtrainers bij 

elkaar. Tijdens die vergadering pre-

senteert een jeugdtrainer iets over 

de afgelopen week. Waar heeft hij op 

getraind en hoe is dat teruggekomen 

in de wedstrijd? Aan de hand van 

onder andere videobeelden vertelt 

die trainer daar vervolgens over. Het 

gaat hier steeds over een onderwerp 

dat voor elke trainer, bovenbouw of 

onderbouw, van belang is. Door dit 

zo te doen zie je dat er onderling heel 

veel overleg ontstaat. Trainers zien de 

keuzes die gemaakt worden en leren 

ook van het waarom achter die keu-

zes. Ze kunnen elkaar bovendien goed 

helpen door vragen te stellen. Een an-

der voordeel van dit overleg is dat alle 

jeugdtrainers een beter beeld krijgen 

van de spelers die in de jeugdoplei-

ding van PEC Zwolle spelen.”

Gedetailleerd
Gerhard Wermink: “Op maandag is de 

vergadering met alle trainers samen. 

Op donderdag worden de boven- en 

onderbouw gesplitst en praten we ver-

der in kleinere groepen. In de boven-

bouw wordt dan gedetailleerd gespro-

ken over hoe er naar de eerstkomende 

wedstrijd toegewerkt wordt. Het gaat 

dan over geplande en gemaakte keu-

zes in bijvoorbeeld de speelwijze. Hier 

worden indien mogelijk videobeelden 

bij gebruikt. In de onderbouw praten 

we ’s maandags veelal over thema’s 

en daarbij gaat het onder andere over 

het trainbaar maken van die thema’s. 

Denk bijvoorbeeld aan het aangaan 

van het duel 1:1, het toepassen van 

het Athletic Skills Model, het omgaan 

met teleurstellingen. Of we praten 

over hoe we omschakelen trainbaar 

willen maken bij de E- en D-pupillen. 

In een volgend overleg op de donder-

dag komen we erop terug. Door deze 

manier van werken merken we dat de 

onderlinge communicatie echt ver-

betert. Trainers praten over dezelfde 

dingen, weten van elkaar waar ze mee 

bezig zijn en onze videoanalist weet 

waar accenten moeten worden gelegd. 

De trainers in de bovenbouw hebben 

ook apart nog contact met de video-

analist, om aan te geven welk onder-

deel specifiek belicht moet worden.”

Aanvoerder
Gerhard Wermink: “Bij PEC Zwolle 

vinden we het belangrijk dat er per-

soonlijkheden spelen in de jeugd-

opleiding. De trainer heeft tools in 

handen om spelers daaraan te laten 

werken en daar kan hij al in de 

voorbereiding mee starten. Om te 

beginnen is er in de E- en D-pupillen 

en in C2 elke week een andere aan-

voerder. In de C1 werken we met 

drie verschillende aanvoerders. Deze 

aanvoerder heeft bepaalde verant-

woordelijkheden. Hij moet ervoor 

zorgen dat het materiaal naar het 

trainingsveld komt en dat de kleed-

kamer schoon is. Hij bepaalt hoe de 

warming-up wordt gedaan en wie de 

‘In de onderbouw vinden we het 
belangrijk dat spelers dingen uit-
proberen en risico durven nemen’

De Jeugd VoetbalTrainer
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corners en vrije trappen neemt in het 

veld. Dit laatste levert interessante 

situaties op. Neemt een aanvoerder 

zelf een vrije bal, of laat hij het aan 

een teamgenoot? En zo ja, aan wie en 

waarom? Met de aanvoerder evalue-

ren we na afloop hoe het is gegaan. 

Waarom is hij tot bepaalde keuzes 

gekomen en hoe hebben die keuzes 

uitgepakt? Eens in de zes weken 

maken jeugdspelers in de E- en D-

pupillen zelf een training. Wanneer 

ze het niet over de invulling van die 

training eens kunnen worden, be-

paalt de aanvoerder uiteindelijk wat 

er gebeurt. Bij de C-junioren wordt 

hetzelfde gedaan, waarin we ze in 

twee- of drietallen een training laten 

maken. De trainers pikken er dan zelf 

een training uit.”

Gesprekken
Rini Coolen: “De verantwoordelijkheid 

voor het ontwikkelen van die persoon-

lijkheid ligt grotendeels bij de speler 

zelf. In plaats van de spelers steeds te 

vertellen wat we van ze verwachten, 

draaien we dat met name in de A- en 

B-junioren om. Spelers zullen zelf

moeten laten zien dat ze begrijpen

wat er nodig is om profvoetballer te 

worden. We monitoren dit proces, 

onder andere door met ze in gesprek 

te gaan. Dit gebeurt natuurlijk dage-

lijks op het veld, maar drie keer per 

jaar leggen we deze gesprekken ook 

formeel vast in het spelervolgsysteem 

Talento. Bij het eerste gesprek vult de 

trainer samen met de speler het stan-

daardformulier in. Voorafgaand aan 

het tweede gesprek heeft de speler 

zelf twee of drie punten ingebracht 

waar hij het over wil gaan hebben. De 

speler is in dat tweede gesprek dan 

zelf de gespreksleider. Natuurlijk kun 

je die gesprekken vanuit je rol als trai-

ner wel sturen, zodat de onderwerpen 

die je zelf belangrijk vindt evengoed 

aan bod komen. Je weet van tevoren 

dat zo’n gesprek bij de ene speler ge-

makkelijker zal verlopen dan bij de 

ander. Je helpt de speler het gesprek 

te voeren en probeert dat op zo’n ma-

nier te doen dat de speler toch leidend 

is.”

Deliberate play
Gerhard Wermink: “In september of 

begin oktober starten we in de onder-

bouw met deze gesprekken en daarbij 

maken we de koppeling van het team 

naar het individu. We vragen daarbij 

ook naar het ontwikkelingsplan van 

de speler. Hoe ziet dat eruit? Waar en 

hoe wil de speler zich ontwikkelen? 

De speler komt zelf met een aantal za-

ken en wij vullen dat aan. De thema’s 

die besproken worden, hoeven trou-

wens niet altijd direct met voetballen 

te maken te hebben. Het kan ook over 

school gaan, of over de thuissituatie. 

Bij PEC Zwolle doen we al in de onder-

bouw een beroep op de zelfregulatie 

van spelers. De eigen training die 

de jongens maken, het in de rol van 

aanvoerder verantwoordelijk zijn voor 

bepaalde zaken, et cetera. De laatste 

jaren zijn we hier hard mee aan het 

werk gegaan en zien nu dat het wat 

oplevert. Maar je kunt als trainer nog 

zo veel sturen, uiteindelijk moeten de 

spelers het wel zelf laten zien. Dan 

praat je over intrinsieke motivatie. 

Spelers moeten zin hebben om op het 

veld te staan. Ze krijgen vrijheid om 

de dingen te doen die ze leuk vinden, 

waardoor hun motivatie groter wordt. 

In de onderbouw speelt deliberate 

play (zie kader, red.) daarom een grote 

rol. De passie voor het spel ontstaat 

doordat spelers ervaring opdoen in 

spelsituaties waarin plezier centraal 

staat.”

Teleurstellingen
Gerhard Wermink: “Zodra we in de 

onderbouw twee weken bezig zijn met 

het hoofdmoment omschakelen, dan 

kunnen we daar gelijk een mentale 

doelstelling aan koppelen. Denk aan 

het omgaan met teleurstellingen, het 

beter leren focussen of het aangaan 

van avontuur wanneer we aan het 

aanvallen zijn. Je kunt de vertaalslag 

maken naar een partijvorm of positie-

spel waarbij je, al dan niet in overtal, 

de regel instelt dat de bal binnen vijf 

seconden na verlies weer terugver-

overd moet worden. Of je speelt een 

vorm 5:5 waarbij je let op het omscha-

kelen. Zodra je vindt dat een speler 

niet snel genoeg omschakelt, laat je 

hem om een pylon rennen die dertig 

meter verderop staat. In het veld ont-

staat er dan tijdelijk een situatie 4:5.”

Assisteren
Rini Coolen: “Om de voortgang van 

spelers in de gaten te houden, zul 

je ze vooral veel moeten zien. We 

hebben een systeem waarbij onze 

boven- en onderbouwtrainers elkaar 

assisteren. Op elk team staan in prin-

cipe altijd minimaal twee trainers. 

Dit tweetal bestaat uit iemand met 

een betaald-voetbalachtergrond en 

iemand met een pedagogische ach-

tergrond. Bij het koppelen van trai-

ners kijken we hoe ze elkaar kunnen 

Deliberate play
Om beter te worden in een bepaalde sport, stelt de Canadese wetenschap-

per Jean Côté dat het opdoen van ervaringen in spelsituaties waarin plezier 

centraal staat, erg belangrijk is. Hij noemt dit ‘deliberate play’. Dit soort 

vormen wordt vaak gespeeld in kleine aantallen met flexibele regels. Denk 

aan een potje voetballen op straat of in het park. Het doel van deze spelen is 

niet gelijk om beter te worden, maar doordat kinderen flexibiliteit en crea-

tiviteit ontwikkelen, worden ze ongemerkt toch beter in wat ze doen. Zeker 

wanneer deliberate play wordt toegepast in de leeftijd van 6-13 jaar. Deli-

berate play zorgt er volgens Côté voor dat de intrinsieke motivatie stijgt en 

dat sporters, zodra ze ouder worden, intensiever willen trainen. (Bron: Côté, 

J., Baker, J., & Abernethy, B. (2007). Practice and Play in the Development of 

Sport Expertise. Handbook of Sport Psychology, Hoboken NJ: Wiley)

‘De trainers krijgen een 
goed beeld van alle 

spelers in de  
jeugdopleiding’

De Jeugd VoetbalTrainer
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versterken. Meerdere trainers op een 

groep betekent dat er vanuit andere 

invalshoeken naar spelers wordt ge-

keken en dat is alleen maar goed.”

Verstoppen
Gerhard Wermink: “We koppelen 

trainers van aangrenzende elftallen 

ook wel aan elkaar. Dus de trainer 

van D2 aan die van D1, zodat die 

laatste alvast een goed beeld krijgt 

van de spelers die het jaar erop naar 

de D1 zullen gaan. Op het gebied van 

oefenvormen en coaching kunnen 

trainers net zo goed van elkaar leren. 

In de onderbouw speelt impliciete 

beïnvloeding een grotere rol dan in 

de bovenbouw. Dat heeft gevolgen 

voor de manier waarop we oefen-

vormen maken. Des te ouder spelers 

worden, des te explicieter het volgens 

ons mag worden. Want als ik al in 

de onderbouw elke deelbeweging ga 

voorzeggen, dan hebben spelers daar 

nog niet zo veel aan. Een voorbeeld: 

stel we hebben een buitenspeler die 

steeds in een bochtje loopt voordat 

hij een voorzet geeft. Dan kijken de 

trainers hoe ze hem impliciet kun-

nen leren om dat anders te doen. 

We komen dan bijvoorbeeld met een 

vorm waarin een voorzet gegeven 

moet worden, waarbij de buitenspe-

ler die bal vanuit een denkbeeldig 

slootje moet geven. (zie tekening 4 

op pagina 39, red.) Dat slootje wordt 

gemaakt door twee rijen pylonen, die 

dicht bij elkaar staan. Dan moet hij, 

om die voorzet te kunnen geven, zijn 

standbeen leren indraaien, omdat het 

voor hem zo kenmerkende bochtje 

in zijn aanloop niet meer mogelijk is. 

Het gaat er steeds om dat je dat im-

pliciete juist verstopt in de oefening, 

zodat er voor de speler geen andere 

mogelijheid is.”

Huisregels
Gerhard Wermink: “In de voorberei-

ding is er de nodige aandacht voor de 

huisregels. In de onderbouw praten 

we dan over wat je met elkaar af-

spreekt. Hoe gaan we om met materi-

aal? Wat spreken we af over eten en 

drinken, over het schoonhouden van 

kleedkamers? Hoe spreken we elkaar 

aan? Hoe presenteren we ons op toer-

nooien? Voor een trainer is met name 

een toernooi een mooi moment om 

te kijken naar je spelersgroep, want 

je bent wat langere tijd met elkaar 

weg. Hoe reageren je spelers dan op 

elkaar? En hoe ga je dan na een toer-

nooi weer met elkaar verder? Hierbij 

wordt er al gewerkt aan het groeps-

proces.”

Trainingstijden
Rini Coolen: “In de voorbereiding zijn 

we flexibel met het indelen van de 

trainingstijden, omdat de spelers nog 

geen verplichtingen op school heb-

ben. Dat verandert zodra de scholen 

weer beginnen. Alle jeugdspelers van 

PEC Zwolle zitten op het Centre for 

Sports and Education 

(http://www.csezwolle.nl) en kunnen 

daardoor ‘s ochtends al trainen, nog 

voordat ze naar school gaan. Op de 

maandagen en dinsdagen traint de 

bovenbouw om 8.30 uur en de onder-

bouw om 10.30 uur. Op donderdag en 

vrijdag traint elke groep om 8.30 uur. 

Door die combinatie van school en 

sport hebben we de spelers allemaal 

goed in beeld. We weten hoe ze zich 

op school gedragen en ook welke cij-

fers ze halen. Slecht gedrag of slechte 

cijfers kunnen gevolgen hebben 

voor hun trainingen en dat willen de 

spelers koste wat kost voorkomen. 

Daardoor merken we dat, zowel qua 

gedrag als cijfermatig, de spelers hun 

schoolloopbaan serieus nemen.”

Driehoek
Gerhard Wermink: “Binnen de 

jeugdopleiding speelt samenwerking 

steeds een grote rol. Tussen ons en 

de trainers, maar ook tussen trainers 

onderling. We proberen er steeds 

voor te zorgen dat het kind centraal 

staat binnen de driehoek gezin, voet-

bal, school. Het contact met de ou-

ders is hierbij erg belangrijk. Aan het 

begin van het seizoen organiseren 

we voor ouders een kennismakings-

bijeenkomst waarbij we voorlichting 

geven over het komende seizoen. De 

samenwerking zoeken we dus ook 

juist met de ouders. Binnen die drie-

hoek proberen we alles zo goed mo-

gelijk op elkaar af te stemmen.” (zie 

afbeelding 2, red.) 

Samenvatting:
• 	De	voorbereiding	start	zes	weken

voorafgaand aan de eerste com-
petitiewedstrijd.

• 	Binnen	gestelde	kaders	krijgen
trainers veel ruimte om de voor-
bereiding in te richten.

• 	Er	vindt	op	vaste	momenten
overleg plaats tussen boven- en
onderbouwtrainers.

• 	In	de	voorbereiding	komen	de
drie hoofdmomenten aan bod tij-
dens trainingen.

• 	In	de	onderbouw	speelt	impli-
ciete beïnvloeding een grotere rol
dan in de bovenbouw.

• 	Trainers	assisteren	elkaar	tijdens
trainingen.

• 	Het	kind	staat	centraal	binnen	de
driehoek	gezin,	voetbal,	school.

‘Onderbouwteams hebben elke 
week een andere aanvoerder’

De Jeugd VoetbalTrainer

Afbeelding 2
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Trainingsvorm 2 (onderbouw)
Doel
•  verbeteren van de reactiesnelheid

•  verbeteren van de snelheid tijdens de dribbel

Organisatie
•  het veld is 40 meter lang en 40 meter breed

• 6 pylonen om een veld mee uit te zetten

•  3 linten (zwart, rood, blauw) om het veld horizontaal mee af te bakenen

•  de trainer heeft een bal bij zich en hesjes in dezelfde kleur als de linten

Inhoud
•  de spelers moeten elke keer zo snel mogelijk reageren op wat de trainer doet

•  optie 1 voor de trainer: alleen een hesje in de lucht betekent dat de spelers rennen naar de

betreffende kleur lijn

•  optie 2 voor de trainer: een hesje in de lucht en een voet op de bal betekent dat de spelers dribbelen met de bal naar de betreffende

kleur lijn

•  optie 3 voor de trainer: met een hesje de bal aantikken betekent dat de spelers met de bal in de hand zo snel mogelijk rennen naar de

betreffende kleur lijn

•  een speler krijgt een punt zodra hij het snelste is

•  een speler krijgt een strafpunt zodra hij de verkeerde opdracht uitvoert

2

Trainingsvorm 1 (onderbouw)
Doel
•  verbeteren van het keuzes maken aan de bal

(actie maken of overspelen)

•  verbeteren van het leren vrijlopen (in de rug van de tegenstander)

Organisatie
•  het veld is 40 meter lang en 20 meter breed

• 8 pylonen om een veld mee uit te zetten

•  4 hesjes in 2 verschillende kleuren

Inhoud
•  speler 1 start door de bal te passen naar speler 2

•  vervolgens gaan beide spelers het duel 1:1 aan, waarbij er door speler 2 gescoord

kan worden door een lijndribbel aan de overkant

•  speler 2 mag zelf beslissen hoe hij dat gaat doen: via een individuele actie of door

een eentweetje te maken met speler 4 die zich aanbiedt op de achterlijn

•  speler 4 mag alleen vrijlopen achter de lijn in het denkbeeldige vak

•  het spel begint opnieuw zodra de bal veroverd is door speler 1

Coaching voor de speler op de achterlijn
•  ‘Beweeg zijwaarts en zoek oogcontact met de speler in balbezit.’

•  ‘Zoek contact met de speler in balbezit en zorg dat je aanspeelbaar bent.’

Variatie
•  Speler 4 mag maximaal één of twee keer raken

•  Speler 4 mag ook in het vak vrijlopen in plaats van op de achterlijn te blijven

•  Speler 1 laten doorspelen zodra hij de bal veroverd heeft en speler 3 gebruiken om te scoren

1

4

3

2

1

32-33-34-35-36-37-38-39_pec.indd   38 22-06-15   14:11



D e  V o e t b a l t r a i n e r  2 1 1  2 0 1 538 39

De Jeugd VoetbalTrainer

Trainingsvorm 3 
(onderbouw)
Doel
•  verbeteren van het onder con-

trole houden van de bal onder

weerstand

•  verbeteren van het over de bal

heen kijken en het dicht bij je

houden van de bal

Organisatie
•  het vierkant is 2 meter bij 2

meter

•  8 pylonen om deze organisatie

mee uit te zetten

•  elke speler heeft een bal

Inhoud
•  spelers dribbelen tegelijkertijd

met een bal door het vierkant

•  spelers proberen botsingen te

voorkomen

•  de trainer geeft aan of ze moe-

ten dribbelen of drijven

•  het dribbelen of drijven gebeurt

op hoog tempo

•  spelers sluiten achteraan,

waarna een volgend viertal

gaat dribbelen

Trainingsvorm 4 (onderbouw)
Doel
•  verbeteren van het geven van een voorzet vanuit een

rechte aanloop

Organisatie
•  2 stokken om de ruimte af te bakenen waarbinnen de

aanvaller mag lopen om een voorzet te geven

•  1 groot doel met 1 keeper

Inhoud
•  de aanvaller dribbelt tussen de beide stokken en geeft vanuit daar de voorzet

•  de spits werkt af op het doel, waarna er een nieuwe aanvaller een voorzet geeft op een 

nieuwe spits

Gerhard Wermink: “De aanvaller leert impliciet om niet meer met een boogje om de bal heen 

te lopen voordat hij de voorzet geeft. Om een voorzet te geven kan hij dit nu alleen doen 

door zijn standbeen (voet) in de richting van het doel te plaatsen. Door de stokken te ver-

plaatsen naar de rechterkant kun je de voorzetten ook met rechts laten geven.”

1 2

Trainingsvorm 5 (bovenbouw)
In het overzicht van de voorbereiding van A1 is dit de dinsdagtraining in week 33 (zie afbeelding 1).

Doel
•  verbeteren van het verstoren van de opbouw, waarbij de 4 gedwongen wordt om een lange

bal te spelen

Organisatie
•    het veld loopt van de achterlijn tot aan de zestienmeterlijn op de andere helft

•    8 pylonen om een veld mee uit te zetten

•    2 grote doelen

•    18 hesjes in 2 verschillende kleuren

Inhoud
•     partijspel 9:9

•    3 x 13 minuten met steeds 2 minuten rust

•     tijdens de 2 minuten rust zet de trainer de spelers in positie en geeft aanwijzingen en

voorbeelden

•    er worden geen stopmomenten ingelast tijdens het partijspel

•    de tegenpartij start via een doeltrap vanaf de keeper, waarbij de 3 in balbezit komt

•    de 3 wordt gedwongen om de bal naar de 4 te geven

•    vervolgens moet de 4 worden gedwongen om de 9 in te spelen door een lange bal

•    het is belangrijk dat de 2 en 5 van de tegenpartij vanuit de positie spelen en vooral niet te

diep staan

Coaching voor de verdedigende partij
(De aanvallende partij wordt begeleidend gecoacht, waardoor de opbouw mogelijk wordt.)

•   ‘Houd de onderlinge afstanden tussen de linies klein.’

•   ‘9, stap uit op de 3 en dwing hem om naar 4 te passen.’

•   ‘10, stap uit op 4 om de lange bal af te dwingen.’

•   ‘11, knijp richting de 6 van de tegenpartij.’

•   ‘7, verdedig de 5 van de tegenpartij.’

•   ‘6 en 8, knijp en verdedig vooruit op de 8 en 10 van de tegenpartij.’

•   ‘3 en 4, verdedig de 9 van de tegenpartij rondom de middenlijn.’

3

4

1

2

3

1

1

2

4
3

5

10

9

7

8

11

3 4

9

10

8

6

6

5
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Marco Sanders: “Aan het begin van het seizoen houd ik een teambijeenkomst waarin ik de groep de vraag voorleg wat 

ze verwachten van het komende jaar. Waar ligt onze kracht en wat is nodig om als team te presteren? Vanuit de spe-

lersgroep komt er dan input. Deze input koppel ik aan de kernwaarden van de club. Ik maak tijdens deze bijeenkomst 

groepen van vier of vijf en laat spelers nadenken over de invulling van die kernwaarden. Wanneer we praten over ‘De 

absolute wil om te winnen’, wat voor gedrag zien we dan? Dan komen we dus uit op simpel spelen, met name in de 

opbouw. En op ‘nooit opgeven’ en op ‘honderd procent de duels aangaan’. Maar ook op het gebied van de kernwaarde 

‘Discipline’. Wat vinden jullie belangrijk? Dan komen ze met zaken als: we vinden het belangrijk dat iedereen er is 

tijdens trainingen. En dat het duidelijk is hoe we spelen. Als je spelers mee laat denken over het invullen van de kern-

waarden, dan wordt het heel concreet.”

Marco Sanders: “Wanneer de A-groep in augustus weer samenkomt, beginnen we met een basis neer te zetten. We ont-

wikkelen een speelplan waar we te allen tijde in het seizoen op terug kunnen vallen. Dit speelplan bevat de afspraken 

die we maken in de verschillende hoofdmomenten. In de A let ik erop dat ik spelers zo veel mogelijk in hun kracht zet. 

Voetballende backs laat ik wat hogerop staan. Sterke middenvelders wil ik veel aan de bal krijgen. Een echte linksbuiten 

moet gewoon aan de zijlijn blijven, terwijl een rechtsbuiten die eigenlijk meer een middenvelder is gewoon wat tussen de 

linies mag spelen. In het begin van het seizoen tast je de mogelijkheden van je spelers af en probeert te bepalen waar en 

hoe ze het beste renderen. En of dat dan in 1:4:3:3 of 1:4:4:2 is, dat zegt ons niet zo veel. We kijken waar onze kwaliteiten 

liggen en waar we de tegenstanders pijn kunnen doen.”

Marco Sanders begon met 
voetballen bij vv Bedum en 
maakte op zijn zestiende zijn 
debuut in het eerste elftal. Bij 
hetzelfde vv Bedum (E1 en D1) 
begon hij zijn trainerscarrière en 
hij belandde via Oranje Nassau, 
Omlandia en Helpman bij Be Quick 
1887. Bij die laatste club trainde 
Sanders de D- en C-jeugd en is 
hij inmiddels voor het vierde jaar 
trainer van de A1. Hij combineert 
dat met het assistent-trainerschap 
van het tweede en eerste elftal. 
Sanders haalde zijn diploma TC II 
op het CIOS in Heerenveen.

Kernwaarden

Basis

Marco Sanders: “Uit de verhalen van de andere trainers blijkt al wel dat we door de 

hele jeugdopleiding heen proberen dezelfde taal te spreken. Elke trainer werkt vanuit 

de vier rollen en de bijbehorende principes. Deze handelingen hebben we zo concreet 

mogelijk weggezet. Een groot voordeel hiervan is dat spelers ook echt doorkrijgen waar 

het over gaat. In plaats van dat we zeggen ‘Je moet beter verdedigen’ kunnen we nu 

dus heel gericht benoemen wát er precies verbeterd moet worden. En spelers kunnen, 

zeker in de A, al heel goed vertellen waar ze goed in zijn of waar ze minder goed in zijn. 

Het gaat er dan wel om dat ze kunnen vertellen waaróm ze goed zijn in iets. Of als ze 

ergens nog niet goed in zijn, wat ze dan moeten doen om beter te worden. Wij werken 

bij Be Quick 1887 met het programma IKSO. In deze online-omgeving heeft elke speler 

een inlogcode en wachtwoord. Al vanaf het begin van het seizoen vult een speler digi-

taal zijn ontwikkelpunten in. Hij kan zichzelf waarderen op onderdelen en ik als trainer 

kan ze ook waarderen. Met ingang van dit seizoen willen we ernaartoe dat spelers één 

ontwikkelpunt kiezen en daar dan een periode van vier, zes, of acht weken aan gaan 

werken. Vorig seizoen was dat steeds twee maanden. Het krachtige van dit systeem is 

de feedback die heel kort na de wedstrijd al plaatsvindt. Spelers waarderen zichzelf in 

deze online-omgeving en wij als trainers kunnen erop reageren. Indien een speler zijn 

ontwikkelpunt niet of nauwelijks heeft verbeterd op zaterdag, dan kunnen wij een vraag 

stellen: ‘Wat ga je maandag op de training proberen om het de wedstrijd erna beter te 

doen? Wanneer we straks langer met IKSO werken, kan ik in de A dus bij spelers terug-

kijken hoe ze in de D aan hun ontwikkelpunten hebben gewerkt. Het is goed dat we hier 

in alle leeftijdscategorieën mee bezig zijn, want zelfsturing komt niet vanzelf. Wij zetten 

een structuur neer en de spelers gaan daarbinnen met zichzelf aan de slag.”

IKSO

tast je de mogelijkheden van je

spelers af en probeert te bepalen

waar en hoe ze het beste renderen. 

En of dat dan in 1:4:3:3 of 1:4:4:2 is,

dat zegt ons niet zo veel. We kijken 

waar onze kwaliteiten liggen en

waar we de tegenstanders pijn kun-

nen doen.”
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Trainingsvorm

Doel
•   verbeteren van de rol van ‘ik als verdediger op de bal’

Organisatie
•   er wordt gespeeld op een heel speelveld, waarvan aan de

zijkant een deel is afgehaald

•   4 pylonen om een veld mee uit te zetten

•   16 hesjes in 2 verschillende kleuren

Inhoud
•   8:8 + 2 keepers

•   de keeper van de tegenpartij begint met een uitbal

•   de aanvallende partij speelt in een 1:3:3:2 formatie met

de punt naar voren

•   de verdedigende partij speelt in een 1:3:3:2 formatie met

de punt naar achteren

•   spits zet druk met omloopactie van 4 naar 3 van de

tegenstander

•   linksbuiten schermt de ballijn door het centrum af en

dwingt hiermee de bal naar de back van de tegenstander

•   als de back wordt ingespeeld, zet de linksbuiten druk op

de bal

Coaching (j i j  als verdediger op de bal)
•   ‘Je dwingt je tegenstander naar de minst gunstige

ruimte’ (kernwaarde Discipline: afspraken binnen het veld

nakomen)

•   ‘Je haalt ballijnen naar tegenstanders eruit’ (kernwaarde

Discipline: afspraken binnen het veld nakomen)

•   ‘Je schat het risico in van de pass naar je tegenstander’

•   ‘Je verovert ten koste van alles de bal’ (Kernwaarde De

absolute wil om te winnen)

•   ‘Je zet als dichtstbijzijnde verdediger druk op de bal’

(Kernwaarde De absolute wil om te winnen)

Coaching (j i j  als mede-verdediger) 
•   Je houdt onderlinge afstanden met je medespelers gelijk,

waardoor je in staat bent hen te helpen’ (kernwaarde Wij

voor ik)

Marco Sanders: “In de B-junioren speelt het samen willen leren winnen een rol. Daar 

borduren we in de A op voort. Net als in de B zijn ook wij in de voorbereiding al bezig 

met het periodiseren. Maar ik kies ervoor om de gebruikelijke cyclus van zes weken te-

rug te brengen naar drie weken. Als je namelijk begint met twee weken extensieve duur, 

vervolgens twee weken intensieve duur en daarna twee weken interval, dan duurt het 

veel te lang voordat mijn groep weer aan een nieuwe cyclus begint. Ik merk dat spelers 

met name het intensieve duur ook gewoon erg leuk vinden om te doen. Kleinere partij-

tjes op hoog tempo.”

Uitvoering

De VoetbalTrainerVOLG
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Deniz Sabit: “Alle spelers krijgen van mij in juni al een schema mee, met daarop wat 

richtlijnen over wat ze kunnen doen in de zomervakantie. Je merkt verschillen, want 

de een komt fitter terug dan de ander. Door de bijeenkomsten in juni, waarin we orga-

nisatorisch en tactisch gezien al wel het nodige bespreken, vind ik dat je in augustus 

gelijk verder kunt gaan met je speelwijze. Bij het bepalen van de fitheid van de jongens 

maak ik gebruik van nulmetingen. Door middel van sprintvormen bekijk ik hoe ze er 

conditioneel voorstaan. Hier moet wel bij worden gezegd dat ik zelf ook goed naar de 

spelers kijk. Zeker in de eerste weken van de voorbereiding moet je er voor waken spe-

lers te veel te belasten.”

Deniz Sabit: “Zeker in de maand augustus, wanneer sommige jongens nog op vakantie 

zijn, is het een voordeel om meerdere A-elftallen te hebben. A2-spelers trainen mee 

met de op dat moment aanwezige A1-groep en zorgen voor een gezonde concurrentie. 

Het kan gebeuren dat er A2-spelers zijn die al een voorsprong hebben op A1-spelers 

die laat van vakantie terugkomen. Stel dat zo’n A2-speler al een enorme progressie 

heeft geboekt en fitter is, kan dat een reden zijn om hem bij de A1 te houden. De A1-

speler die terugkomt van vakantie zal moeten bewijzen dat hij in het elftal hoort te 

staan en zal zich moeten laten zien. Het belang van grote concurrentie is, zeker als je 

op divisieniveau speelt, erg groot. Een seizoen is lang, je krijgt te maken met blessures 

en schorsingen en dan is het goed voor een trainer om te weten welke spelers hij ach-

ter de hand heeft.”

Deniz Sabit staat in het seizoen 
2013/2014 voor het eerst aan het 
roer bij Vogido A1, waarmee hij 
gaat spelen in de vierde divisie. 
Als speler kwam Sabit acht jaar 
uit voor het eerste elftal van 
Rigtersbleek, de club waar hij ook 
als jeugdtrainer is begonnen. Hij 
is in het bezit van TC II. 

Schema

Concurrentie

Deniz Sabit: “Ik vind het scheppen van kaders waarbinnen we werken heel belangrijk. 

A-junioren kunnen gerust zelf beslissingen nemen, maar ik zet wel de lijnen uit. De

eerste oefenwedstrijden spelen we medio juni. In die periode houd ik nog twee of drie

bijeenkomsten, die vooral een informeel karakter hebben. Een volledig nieuwe begelei-

dingsstaf én groep maken dat ik de tijd wil nemen om elkaar te leren kennen. Na die

bijeenkomsten in juni heb ik al een aardig beeld van hoe de groep er uit komt te zien

en wat de kwaliteiten en verwachtingen van de jongens zijn. Naast het kennismaken

stip ik ook al wat zaken aan omtrent regels, afspraken en de manier van spelen. Maar

nog niet te veel. Ik vind dat je A-junioren moet betrekken bij het proces en dat bete-

kent dus ook dat ik niet alle regels al ga opleggen. Ik geef wel richtlijnen aan, maar de

precieze invulling van de manier van werken volgt pas in augustus. Ik vind namelijk

dat je in deze fase van hun opleiding een grote verantwoordelijkheid bij de speler zelf

mag neerleggen. Ze beseffen prima dat ze dicht tegen het eerste elftal aan zitten en

dat ze, van alle vier de A-teams, in het hoogst spelende team uitkomen. Je kunt daar

gerust wat van verwachten. Ik heb een bepaalde manier van voetballen voor ogen en

probeer daar de juiste poppetjes bij te zoeken in het veld.”

Wennen

De VoetbalTrainerVOLG

Deniz Sabit: “Al in de winterstop 

ben ik met enkele collega-trai-

ners, in combinatie met de tech-

nische commissie van Vogido, 

om de tafel gaan zitten om de 

selectie voor het nieuwe seizoen 

door te nemen. Dit seizoen spelen 

er veel tweedejaars A-junioren 

in A1, wat betekent dat we een 

vrij nieuwe groep gaan krijgen in 

2013/2014. De B-junioren spelen 

in de hoofdklasse, waardoor het 

voor de tweedejaars een behoor-

lijk grote overstap zal zijn naar 

A1. Door al in de winterstop de 

nieuwe A1 in kaart te brengen, 

kun je ook actiepunten benoemen 

voor de maanden tot aan de zo-

mer. Vogido benadert niet actief 

spelers van buitenaf, maar het 

is wel zo dat via-via spelers zich 

bij ons aanmelden. De eerste ge-

sprekken met nieuwe jongens zijn 

al gehouden en beetje bij beetje 

ontstaan de contouren van het 

nieuwe elftal.”

Contouren
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Trainingsvorm

Doel
•  verbeteren van het verstoren van de opbouw van de

tegenstander op de helft van de tegenstander

Organisatie
•  het veld is 55 meter breed en 70 meter lang

•  2 grote doelen

•  8 pylonen om een veld uit te zetten

•  10 ballen in het doel van de niet te coachen partij

•  14 hesjes in twee verschillende kleuren

Inhoud
•  Partijspel 7:7 + 2 keepers

•  te coachen partij speelt 1:2:3:2

•  niet te coachen partij speelt 1:3:3:1

•  beide teams kunnen scoren op het grote doel

•  zodra een bal uit of achter is, begint de keeper van de

niet te coachen partij met een doeltrap

•  de niet te coachen partij moet opbouwen via de achterste

linie

Coaching
•  ‘6, zodra de keeper 5 inspeelt, schuif dan door.’

•  ‘10, zodra de keeper 5 inspeelt, neem de plek van 6 over.’

•  ‘8, zodra de keeper 5 inspeelt, neem de plek van 10 over.’

•  ‘11, zodra 8 naar het centrum schuift, neem de plek van 8 over.’

•  ‘3 en 4, houd het veld klein en schuif door naar voren.’

•  ‘Probeer de tegenstander te dwingen tot het geven van een lange bal,

zodat we snel in balbezit kunnen komen.’

Methodiek
•  de niet te coachen partij mag de bal niet

terugspelen op de keeper

•  de niet te coachen partij mag de bal maximaal

twee keer raken

•  bij de niet te coachen partij een speler uit het

veld halen, zodat er door hen in een ondertal

gespeeld wordt

•  met buitenspel gaan spelen

•  te coachen partij verplichten om binnen tien

seconden de bal te veroveren
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Steven Wuestenenk: “Door mid-

del van het periodiseringsmodel 

van Verheijen proberen we spe-

lers stap-voor-stap zo fit mogelijk 

te krijgen. Ik houd rekening met 

de groeifase waarin de eerste-

jaars B-junioren zich bevinden 

en kijk goed naar de maximale 

belastbaarheid van de spelers. 

Tweedejaars B-junioren kunnen 

over het algemeen de belasting 

van de periodisering aan. Tijdens 

partijvormen doen de spelers zo 

veel mogelijk allemaal mee en 

daarbinnen worden de verschillen 

tussen de spelers in de eerste sei-

zoenshelft vrij snel kleiner.”

Steven Wuestenenk: “In de B-junioren ligt de nadruk al in de voorbereiding erg op de 

speelwijze, waarbij het samen willen winnen van wedstrijden centraal staat. Dit is een ver-

schil met de C-junioren, waar spelers met name leren om te spelen vanuit hun positie of 

linie. Bij de B-junioren gaan we uit van wat het beste is voor het team en dit betekent dat 

we spelers zoveel mogelijk in hun kracht willen zetten, om daarmee een goed wedstrijdre-

sultaat te behalen. Een voorbeeld: stel ik heb een middenvelder die in de basisformatie als 

rechtsbuiten staat opgesteld. Dan kunnen we ervoor kiezen om hem in balbezit naar binnen 

te laten komen en veelal als middenvelder te laten spelen. Dit zou kunnen betekenen dat 

de rechtsback wat hogerop gaat spelen, omdat we de onderlinge afstanden zoveel mogelijk 

gelijk willen houden.”

Steven Wuestenenk groeide 
op in Creil, een dorpje in de 
Noordoostpolder. In 2009 liep hij 
vanuit het CIOS (waar hij in 2011 
zijn diploma Sport en Bewegen 
en TC II haalde) stage bij diverse 
jeugdteams van SC Heerenveen. 
Na een jaar de C1 van vv 
Heerenveen te hebben getraind 
verhuisde Wuestenenk voor 
zijn opleiding aan de ALO naar 
Groningen. In Groningen gaat hij 
zijn vierde jaar in als jeugdtrainer 
bij Be Quick 1887. Na een jaar 
D1 wordt het seizoen 2015/2016 
zijn derde bij de B1. Met dat 
elftal komt hij uit in de landelijke 
Tweede Divisie. 

Verschillen

Speelwijze

Steven Wuestenenk: “We hebben in een seizoen drie momenten waarin we gesprekken 

met spelers houden. Het eerste gesprek vindt plaats in de eerste week van september. We 

werken aan de hand van de vier rollen en de principes die hierbij horen. Aan de hand van 

deze rollen komen spelers met ontwikkelpunten en daar gaan we over in gesprek. Wat wil 

hij precies beter gaan doen en hoe kan ik hem helpen. Het is mogelijk dat een speler zijn 

ontwikkelpunt meeneemt waar hij bij de C-junioren mee is geëindigd. Gedurende twee 

maanden gaat de speler intensief met zijn ontwikkelpunt(en) aan het werk. Na die periode 

van twee maanden volgt een reflectiemoment waarin de speler zichzelf beoordeelt en hij 

een beoordeling krijgt van mij. Ook worden eventueel nieuwe ontwikkelpunten gekozen. 

Door zo te werken vind ik enerzijds dat het voor spelers heel inzichtelijk wordt waar ze ge-

durende hun hele jeugdopleiding aan werken. Anderzijds komen door die gesprekken ver-

schillen aan het licht, want het zelfbeeld van een speler komt niet altijd overeen met het 

beeld dat ik van hem heb. Daarom zijn die gesprekken erg waardevol, want gezamenlijk 

worden ontwikkelpunten bepaald.”

Ontwikkelpunt

Steven Wuestenenk: “We hanteren een opbouw bij het verfijnen van die speelwijze. We 

leggen eerst het accent op verdedigen en dan gaat het bijvoorbeeld over het drukzetten. We 

kiezen hiervoor, omdat de afspraken bij het doelpunten voorkomen gemakkelijk te maken 

en snel aan te leren zijn. Na twee of drie weken gaan we over naar het omschakelen van 

verdedigen naar aanvallen. Daarna komt de opbouw op de eigen helft aan bod en uitein-

delijk de aanval op de helft van de tegenstander, met daaraan gekoppeld het creëren en 

afmaken van kansen. Het eerste kwartaal van het seizoen werken we in de B-junioren heel 

gestructureerd aan het verbeteren van de speelwijze. De afspraken die we binnen die speel-

wijze maken komen terug in de kernwaarden.”

Verfijnen
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De Jeugd VoetbalTrainer

Trainingsvorm

Doel
•  verbeteren van de rol van mede-aanvaller (spelers van de

balbezittende partij, zonder de bal zelf in bezit te hebben)

Organisatie
•  het veld is 25 meter lang en 18 meter breed

•  6 pylonen om een veld mee uit te zetten

•  10 hesjes in 2 verschillende kleuren

•  3 hesjes voor de neutrale spelers

Inhoud
• positiespel 5:5 + 3

• spelers mogen de bal maximaal 3 keer raken

•  de neutrale spelers die op de zijkant staan mogen de bal

niet naar elkaar toe spelen, maar wel naar de neutrale

speler die in het midden staat

Coaching 
•  ‘Je neemt afstand van je directe tegenstander, zodat je

vooruit kunt spelen.’

•  ‘Je creëert ruimte voor jezelf of voor een medespeler.’

•  ‘Je houdt de ruimte tussen jezelf en de dichtsbijzijnde

mede-aanvallers gelijk.’’

Steven Wuestenenk: “In het blokje coaching komen de principes die horen bij de 

‘rol van mede-aanvaller’ weer exact terug. Door me te houden aan de principes 

die horen bij deze rol, weten de spelers in welke rol we zitten en waar we aan 

werken. Sommige spelers hebben verbeterpunten benoemd binnen deze rol. 

Voor hen zijn dit soort oefeningen dé kans om eraan te gaan werken. In deze 

vorm komen de onderlinge afstanden ook aan bod. Met het gelijk houden van 

onderlinge afstanden bedoel ik dat de loopactie van de één gevolgen heeft voor 

de ander. We noemen dit de veldbezetting in balbezit.” 

De VoetbalTrainerVOLG

48

1

Steven Wuestenenk: “De kernwaarden ‘Wij voor ik (1)’, ‘De absolute wil om te 

winnen (2)’ en ‘Discipline en Plezier (3)’ behandelen we opnieuw in de voorbe-

reiding. Spelers hebben hier in de D-pupillen en C-junioren ook al mee gewerkt, 

dus het is niet nieuw voor ze. Die opvattingen vormen een voorwaarde om tot 

prestaties te komen. De spelersgroep bepaalt aan het begin van het seizoen hoe 

die waardes worden ingevuld. Als je praat over discipline, gaan we als team 

samen op zoek naar zogenaamd ‘voetbalgedrag’ dat hier bij past, zoals bijvoor-

beeld je in het veld houden aan de taak die je hebt. Als we tijdens het drukzet-

ten bepaalde afspraken hebben gemaakt dan verwachten we in het veld van 

elkaar dat iedereen zich daaraan houdt. Door elkaar voorafgaand aan situaties 

die gaan ontstaan te coachen op elkaars taak proberen we elkaar zo goed mo-

gelijk te helpen. Dit valt onder de kernwaarde ‘Wij voor ik’. Door die kernwaar-

den op een goede manier in te vullen en te bewaken, wordt er tegelijkertijd aan 

het groepsproces gewerkt.”

Proces
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Menno van Dam: “In wedstrijden die we in de voorbereiding spelen, draait het niet 

om resultaat. Ik praat in ieder geval in besprekingen dan ook niet over winnen of ver-

liezen. Ik wil dat we proberen dominant te zijn en de jongens moeten leren wat dat 

inhoudt. Ik praat individueel, per linie en in de groep over de afspraken die gemaakt 

worden over wat we op bepaalde momenten doen in het veld. Door hierbij spelers te 

bevragen, check je hun inzicht in deze situaties. In positiespellen op de training ga je 

hiermee aan het werk. Je traint conditioneel, maar door bepaalde regels kun je ook al 

werken aan je spelbedoeling. Door spelers beperkingen op te leggen in het aantal keer 

raken, of te eisen dat ze alleen een derde man kunnen aanspelen, dwing je ze meer in 

beweging te komen. Ik vind het belangrijk dat je bij B-junioren oefenvormen aantrek-

kelijk maakt. Een conditionele prikkel toedienen gekoppeld aan een positiespel is een 

mogelijkheid. Maar, als de groep afspraken niet nakomt, wil ik ze ook wel een spiegel 

voorhouden. Dan laat ik ze wel eens gewoon loopwerk doen.”

Menno van Dam: “In de maand mei houden we gesprekken met spelers. Ze horen dan 

al wat onze plannen zijn en nog voordat de zomerstop begint gaan we al trainen met 

de nieuwe groep. In juli sta ik al een aantal keer met de nieuwe groep op het veld, 

waarbij we met name al tactisch aan het werk gaan. Mijn ervaring als speler leert me 

dat tactisch trainen heel veel tijd vergt. Door hier al in juli mee te beginnen, weten 

spelers gelijk al wat er van ze verwacht wordt. Ik koppel spelers gelijk al aan hun po-

sitie. Ze krijgen van mij een conditioneel programma mee voor in de zomermaanden. 

Door op deze manier te werken met mijn groep, zorg ik er voor dat ze in augustus op 

een hoger niveau kunnen instappen.”

Menno van Dam speelde in het 
verleden bij SC  Cambuur, BVO 
Veendam, Harkemase Boys en 
Eintracht Nordhorn. Momenteel 
speelt hij bij Olde Veste in 
Steenwijk, de club waar hij voor 
het tweede jaar werkzaam is bij 
de B1. Hij komt daarmee uit in de 
tweede divisie landelijk. Van Dam 
is in het bezit van het diploma 
TC II.

Wedstrijden

Overbrugging zomer

Menno van Dam: “Kort na de winterstop zijn we in het technisch kaderoverleg met 

alle trainers om de tafel gaan zitten. We hebben een overzicht gemaakt van wie er 

doorschuift naar een hogere leeftijdsgroep, wie de talenten zijn en op welke posities 

we misschien nog wat versterkingen nodig hebben. Doordat je dit samen bespreekt, 

kun je al beslissen om in het tweede deel van het seizoen spelers wat vaker door te 

laten schuiven naar een hogere leeftijdsgroep. Tot aan de zomerstop komen we nog 

twee of drie keer met dit technisch kader samen om de puntjes op de i te zetten. In 

de voorbereiding start ik met achttien spelers. Op den duur ga ik naar veertien spelers 

plus twee keepers. Doordat je in eerste instantie start met een groep van achttien geef 

je jongens nog een goede kans om zich in het standaardteam te spelen. En mocht een 

jongen op het laatste moment toch afvallen, kunnen we besluiten om hem toch mee 

te laten trainen met B1, maar mee te laten spelen met B2. Dit laatste gebeurt alleen bij 

eerstejaars B-junioren. Ik vind het belangrijk bij jeugdvoetbal dat het belang van het 

talent centraal staat. Hoe krijg je nu het maximale uit het talent? Wat kan hij allemaal 

en waar kan ik als trainer accenten leggen opdat hij nóg meer uit zichzelf haalt?”

Kaderoverleg

De VoetbalTrainerVOLG

Menno van Dam: “In het begin 

van het seizoen zit ik overal kort 

op. Naarmate de tijd vordert, leg 

ik steeds meer verantwoordelijk-

heden bij de spelers neer. Ik wil 

ook graag dat ze meedenken over 

de manier van werken en heb 

een open houding. Bij B-spelers 

werkt dit volgens mij erg goed. 

We spreken onder andere wel af 

dat iedereen een kwartier voor 

aanvang van de training klaar zit 

in de kleedkamer. Dat ballen hard 

opgepompt zijn en dat er corvee 

gedraaid wordt. Op individueel 

vlak maak ik in de voorbereiding 

gelijk afspraken met ze. Bijvoor-

beeld over wat ik verwacht van 

een verdediger, middenvelder of 

aanvaller in bepaalde situaties en 

wat dat dan betekent voor wed-

strijden en trainingen.”

Afspraken
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De Jeugd VoetbalTrainer

Trainingsvorm

Doel
•    verbeteren van het conditionele of tactische aspect van

het voetballen

Organisatie
•    het veld is 65 meter lang en 55 meter breed

•    8 pylonen om aan beide zijden een vak af te zetten

•    5 ballen aan weerszijden van het veld

•    14 hesjes in twee verschillende kleuren

Inhoud
•    7:7 lijnvoetbal

•    de spelers spelen zoveel mogelijk vanuit hun eigen

positie

•    er kan gescoord worden door met de bal in het vak aan

de achterzijde te dribbelen

•    zodra een bal uit is, wordt er ingetrapt

•    zodra een bal uit is, begint de aanvallende partij weer

met de bal

Coaching (afhankelijk van de doelstelling)

•    ‘Maak het veld groot als je de bal in bezit hebt.’

•    ‘Wees aanspeelbaar en kom los van je tegenstander.’

•    ‘2 en 5, kies het juiste moment om diep te gaan,

bijvoorbeeld als er ruimte ligt.’

•    ‘6 en 8, bied je aan zodra 9 is aangespeeld en probeer een steekbal te geven.’ Methodiek (gericht op een conditioneel 
aspect)

•    spelers verplichten tot maximaal twee of drie

keer raken, zodat ze meer in beweging komen

•    spelers verbieden de bal terug te spelen naar

degene van wie ze de bal hebben ontvangen,

waardoor medespelers meer in beweging moeten

komen en als derde man fungeren
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Menno van Dam: “Deze trainingsvorm gebruik 

ik veel in de voorbereiding op het nieuwe 

seizoen. Je kunt deze vorm op vele manieren 

gebruiken in een training. Je kunt bijvoorbeeld 

kiezen voor een conditionele of tactische doel-

stelling (opbouw). Tevens kun je accenten leg-

gen op het inspelen van ballen, het doorbewe-

gen of de handelingssnelheid. Als trainer zul je 

van tevoren moeten bepalen welke opdrachten 

je geeft, waar je op gaat letten en waar je op 

gaat coachen.”
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VOETBALONTWIKKELING Tekst: Gerjos Weelink

Stapsgewijs naar fitheid en ontwikkeling
speelwijze
Bij de start van de voorbereiding hebben maar weinig trainers gelijk de beschikking over de gehele groep. 

Dat is lastig, want je wilt gaan werken aan de speelwijze. Tegelijkertijd varieert de fitheid van je spelers gedu-

rende de voorbereiding. Hoog tijd voor De Voetbaltrainer om te bekijken hoe je daar als trainer mee om kunt 

gaan. In dit verhaal spreken we met Pieter van Engelen, trainer van de B1 van RKVV Dommelen uit Valkens-

waard, die volgens een gestructureerde opbouw zijn elftal klaarstoomt voor de eerste competitiewedstrijd.

Pieter van Engelen over methodiek bij RKVV Dommelen B1

Stukken 
Pieter van 
Engelen: “De 

indeling van 

de nieuwe B1 

wordt bij ons 

altijd al be-

kendgemaakt 

na het laatste 

competitie-

weekend. 

Vanaf dat 

moment start 

ook de planning voor het nieuwe sei-

zoen, waarin de B1 uit gaat komen in 

de Hoofdklasse. In District Zuid hebben 

we dit jaar te maken met een extreem 

late schoolvakantie. Mede daarom 

hebben we ervoor gekozen om de 

voorbereiding op het seizoen 2015/2016 

in twee stukken te hakken. Een deel 

speelt zich voor de vakantie af en een 

deel vindt na de vakantie plaats. Vóór 

de zomervakantie hebben we nog 

doorgetraind tot 30 juni (zie schema 1). 

Vervolgens beginnen we pas weer op 

11 augustus (zie schema 2).” 

Datum Activiteit Thema

12-5 TT Training Eerste training nieuwe B1 (kennismaking)

14-5 TT Training Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 1)

19-5 TT Training Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 1)

21-5 TT Training Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 1)

27-5 Oefenwedstrijd Wedstrijd tegen team uit de tweede klasse (stap 1)

2-6 Oefenwedstrijd Wedstrijd tegen team uit de tweede klasse (stap 1)

6-6 Oefenwedstrijd Wedstrijd tegen team uit de eerste klasse (stap 1)

9-6 TT Training Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 1)

13-6 Oefenwedstrijd Wedstrijd tegen team uit de vierde divisie (stap 1)

16-6 TT Training Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 2)

23-6 TT Training Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 2)

30-6 TT Training Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 2)

Planning voor de vakantie
TT = Teamtactisch 

VCT= Voetbalconditie

Schema 1
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Stapsgewijs naar fitheid   en ontwikkeling 
speelwijze Toelichting 

Pieter van Engelen: “Bij RKVV Dom-

melen werken we, wanneer het gaat 

over het ontwikkelen van de speel-

wijze, volgens een aantal vaste stap-

pen (zie de kaders). We beginnen hier 

al in de eerste periode voorafgaand 

aan de zomervakantie mee. In deze 

periode werken wij tijdens de trainin-

gen en wedstrijden aan twee thema’s, 

die elkaar ondersteunen. De eerste 

stap binnen de ontwikkeling van de 

opbouw op eigen helft is tegen een 

tegenstander die inzakt tot rand cir-

kel. In schema 1 ‘Planning voor de 

vakantie’ staat achter de betreffende 

training of wedstrijd welke stap wordt 

getraind en waar dus op wordt gelet. 

Een bepaalde stap wordt trouwens 

door alle standaard jeugdteams (D1, 

D2, C1, C2, B1, B2 en A1) behandeld in 

deze periode en maandelijks geëva-

lueerd met de betrokken trainers. In 

deze evaluatie praten we onder an-

dere over de trainingsvormen die we 

gehanteerd hebben. Maar ook over de 

samenwerking tussen teams onder-

ling en over hoe ver we zijn in een 

bepaalde stap.” 

Teamtactisch
Pieter van Engelen: “In de periode 

voor de zomervakantie zijn alle trai-

ningen teamtactisch en worden er 

voornamelijk grote vormen gespeeld, 

zoals 9:9 en 8:8. Tevens wordt voor de 

zomervakantie een avond voor ouders 

en spelers gepland, waarin afspraken 

rondom het team worden besproken. 

Hierin worden ook de zomervakanties 

van de spelers geïnventariseerd, zodat 

hier rekening mee gehouden kan wor-

den in de voorbereiding. Door deze 

Werken aan speelwijze (verdedigend)
Stap 1: Verbeteren van het gezamenlijk storen rondom de middencirkel op de helft van de 

tegenstander tussen K, V, M en A, wanneer de tegenstander 1:4:3:3 met de punt naar voren 

speelt en via een gedegen opbouw probeert de andere helft te bereiken. 

Stap 2: Verbeteren van het gezamenlijk storen rondom de helft van de helft van de tegenstan-

der tussen K, V, M en A, wanneer de tegenstander 1:4:3:3 met de punt naar voren speelt en via 

een gedegen opbouw probeert de andere helft te bereiken.

Stap 3: Verbeteren van het gezamenlijk storen rondom de helft van de helft van de tegenstan-

der tussen K, V, M en A, wanneer de tegenstander 1:4:3:3 met de punt naar voren speelt en 

via een gedegen opbouw probeert de andere helft te bereiken en er gestart wordt met storen 

zodra de keeper van tegenpartij de bal inspeelt.

Stap 4: Verbeteren van het gezamenlijk storen rondom het strafschopgebied van de tegen-

stander tussen K, V, M en A, wanneer de tegenstander 1:4:3:3 met de punt naar voren speelt 

en via een gedegen opbouw probeert de andere helft te bereiken en de opbouw direct een 

kant op gedwongen wordt.

inventarisatie te maken weten we 

namelijk precies hoeveel spelers we 

kunnen verwachten. In schema 2 zie 

je in de laatste twee kolommen hoe-

veel spelers er van B1 en B2 beschik-

baar zijn. Dankzij die inventarisatie 

hebben we besloten om ons met maar 

één B-team in te schrijven voor de be-

kercompetitie, in plaats van twee.”

Werken aan speelwijze (aanvallend)
Stap 1: Verbeteren van de samenwerking in de opbouw op de eigen helft tussen keeper (K), 

verdedigers (V), middenvelders (M) en aanvallers (A), wanneer de tegenstander 1:4:3:3 met de 

punt naar voren speelt en inzakt tot rand cirkel.

Stap 2: Verbeteren van de samenwerking in de opbouw op de eigen helft tussen K, V, M en A, 

wanneer de tegenstander 1:4:3:3 met de punt naar voren speelt en inzakt tot de helft van de 

helft.

Stap 3: Verbeteren van de samenwerking in de opbouw op de eigen helft tussen K, V, M en A, 

wanneer de tegenstander 1:4:3:3 met de punt naar voren speelt en inzakt tot de helft van de 

helft en druk gaat geven zodra de bal door de keeper wordt ingespeeld.

Stap 4: Verbeteren van de samenwerking in de opbouw op de eigen helft tussen K, V, M en A, 

wanneer de tegenstander 1:4:3:3 met de punt naar voren speelt en direct drukzet, waarbij de 

aanvallers van tegenpartij de opbouw een kant op dwingen.

K = keeper   V = verdediging   M = middenveld   A = aanval
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Datum Activiteit Thema B1 B2

11-8 TT Training B1-B2
Eerste training = rustige training (7:7) stap 2 herhaling EVV 6 x 60 meter versnellen tot 

60%, 60 sec rust
9 5

13-8 VCT Training B1-B2
Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 2)  

EVV 7 x 50 meter versnellen tot 70%, 50 sec rust Grote partijvormen 7:7 (8:6)
9 5

15-8 TT Training B1-B2
Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 3) 

EVV 8 x 40 meter versnellen tot 80%, 40 sec rust
9 5

18-8 VCT Training B1-B2

Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 3) 

EVV 9 x 30 meter versnellen tot 90%, 30 sec rust  

Grote partijvormen (9:9) stap is afhankelijk van 0-meting

11 7

20-8 TT Training B1-B2
Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 3) 

EVV 10 x 20 meter versnellen tot 100%, 20 sec rust 
11 7

22-8 Bekerwedstrijd (B1-B2) Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 3) 11 5

25-8 VCT Training B1-B2

Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 3)  

EVV 3 x 30 meter versnellen tot 90%, 30 seconden rust VSWR 2 x 6 x 15 meter met 10 se-

conden rust (stap 1) Voetbalconditionele partijvorm 8:8 stap is afhankelijk van 0-meting

17 13

28-8 tm

30-8
Trainingskamp B1

Teambuildings Trainingskamp programma: Vrijdag: rustige TT training + standaardsitua-

ties (stap 4)  Zaterdag: tweede bekerwedstrijd (16 spelers) B1 + B2 Zondag: Teambuilding
18 13

1-9 Oefenwedstrijd B1 Wedstrijd tegen team uit eerste klasse (stap 4) B1 17 13

3-9 TT Training B1
Opbouw op eigen helft + verdedigen helft tegenstander (stap 4) fittest in samenwerking 

met Fysio praktijk Dommelen
18 13

5-9 Competitiewedstrijd B1 16 15

Planning na de zomervakantie

Toelichting

Week 1 (10 augustus t/m 16 augustus):

Pieter van Engelen: “In deze week kun-

nen we starten met veertien spelers: 

negen B1-spelers en vijf B2-spelers, zo-

als je in het schema kunt zien. We kie-

TT = Teamtactisch

VCT = Voetbalconditietraining

EVV = Explosiviteit Voorbereidende Vormen

VSWR = Voetbal Sprints met Weinig Rust

zen er bewust voor om in de week van 

10 augustus al te starten, zodat spelers 

minimaal vier keer getraind hebben 

voordat ze een (hele) wedstrijd spelen. 

Ook in deze week staan de thema’s 

‘opbouw op eigen helft’ en ‘verdedigen 

op de helft van de tegenstander’ cen-

traal. Tijdens de eerste twee trainingen 

wordt stap 2 herhaald. We zijn daar 

immers voor de zomervakantie al mee 

begonnen. In de derde training wordt 

voor de eerste keer stap 3 behandeld. 

Uitgangspunt hierbij is dat een nieuwe 

stap voor de eerste keer wordt behan-

Schema 2
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deld in een teamtactische training 

(underload), om vervolgens herhaald 

te worden in een voetbalconditionele 

training (overload). De coaching in 

een overload training is voornamelijk 

begeleidend en vindt plaats tijdens 

rustmomenten, terwijl de coaching 

tijdens underload veelal situatief (stop-

moment) is.”

Week 2 (17 augustus t/m 23 augustus):

Pieter van Engelen: “De veertien spe-

lers van vorige week hebben inmiddels 

drie trainingen achter de rug. Vanaf 

deze week sluiten er vier nieuwe spe-

lers aan bij de groep. Deze spelers 

volgen het EVV programma van de 

rest van de groep en sluiten aan bij de 

grote partijvormen. De nieuwe spelers 

worden wel extra in de gaten gehou-

den en indien ze zichtbaar moeite heb-

ben om de handelingen uit te voeren, 

haal ik ze uit de partijvorm. De eerste 

bekerwedstrijd wordt gespeeld met de 

veertien spelers uit week 1, aangevuld 

met twee ‘fitte spelers’ uit week 2. Het 

basisteam voor deze wedstrijd wordt 

niet gevormd door de ‘beste spelers’ 

maar door de meest fitte spelers, 

aangezien er niet doorgewisseld mag 

worden.”

 

Week 3 (24 augustus t/m 30 augustus):

Pieter van Engelen: “Vanaf deze week 

zijn vrijwel alle spelers terug van hun 

vakantie. Dit betekent dat er op dins-

dag in twee groepen getraind wordt, 

een mix van B1 en B2. In deze mix 

zetten we de nieuwe spelers bij elkaar. 

Op vrijdag 28 augustus gaat de B1 op 

trainingskamp en wordt er op vrijdag 

teamtactisch getraind. Op zaterdag 

wordt de bekerwedstrijd gespeeld met 

zestien B1 spelers, waarbij het eerste 

uitgangspunt de fitheid van een spe-

ler is. Dit betekent dus dat de elf B1-

spelers uit week 2 in de basis starten 

en er afhankelijk van de fitheid van de 

overige spelers gewisseld wordt.”

 

Week 4 (31 augustus t/m 6 september):

Pieter van Engelen: “In deze week trai-

nen de B1 en B2 apart en hanteren we, 

in verband met de twee wedstrijden 

die plaatsvinden, een neutrale week. 

Er vindt dus geen voetbalconditio-

nele training (VCT) plaats. Op dinsdag 

wordt er een wedstrijd gespeeld met 

achttien B1 spelers en wordt op basis 

van fitheid bepaald hoe lang iedere 

speler kan spelen. Negen B1-spelers 

zijn in week 1 aangesloten. Twee B1-

spelers zijn in week 2 aangesloten. Zes 

B1-spelers zijn in week 3 aangesloten 

en in week 4 is één speler aangesloten. 

Dit betekent dus iets voor het aantal 

minuten dat ze kunnen spelen. Ook 

in deze wedstrijd wordt de opstelling 

bepaald op basis van fitheid en staat 

de ontwikkeling van de speelwijze 

centraal. Hierbij gebruiken we dus de 

informatie van de weken daarvoor om 

te bepalen hoe lang een speler gaat 

spelen. Dit is voornamelijk te bepalen 

door de kwaliteit van de handelin-

gen van de spelers te analyseren. In 

samenwerking met een fysiopraktijk 

ondergaan spelers een fitheidstest. Op 

basis van deze test kunnen er indivi-

duele programma’s opgesteld worden, 

of kan het zelfs zo zijn dat een speler 

de eerste competitiewedstrijd nog niet 

mee kan doen.” 

Houvast
Pieter van Engelen: “De stappen in 

het schema van Raymond Verheijen 

en van onze speelwijzeontwikkeling 

zijn een houvast voor ons als trainers 

en brengen enige structuur. Het gaat 

er echter juist om dat de trainer kijkt 

naar wat er gebeurt, en dat hij flexibel 

moet zijn per team maar ook zeker per 

speler. Het blijft het belangrijkste dat 

je als trainer kijkt naar hoe je spelers 

handelingen uitvoeren en dat je op 

basis hiervan zowel de voetbalconditi-

onele als teamtactische training inricht 

en aanpast. Concrete voorbeelden zijn 

dat je spelers een keer minder laat 

sprinten, of ze wat eerder uit een par-

tijvorm haalt. Als ik zie dat een speler 

iedere keer niet meer voor zijn tegen-

stander komt tijdens het vrijlopen, of 

dat hij vaker verkeerde passes geeft 

of foutieve aannames heeft, kan dit 

betekenen dat hij conditioneel nog niet 

zo ver is. Voor elke stap trekken we in 

principe vier trainingen uit. Maar ook 

dit staat niet geheel vast. Wat de ont-

wikkeling in speelwijze betreft kan het 

namelijk maar zo zijn dat ik na vier 

trainingen nog niet tevreden ben. Ik 

heb dan ook de ruimte om hier langer 

op door te gaan. Als ik eerder tevre-

den ben, dan hoeft die stap niet per se 

vier trainingen te duren. De structuur 

die we hanteren is slechts een hulp-

middel en geen doel op zich.”           

Nulmeting
Pieter van Engelen: “Bij de club voeren wij een nul-

meting uit om te bepalen in welke stap we kunnen 

starten bij de conditionele periodisering. Bij de nulme-

ting kijk ik naar de voetbalhandelingen van de spelers, 

zoals het aannemen, passen maar ook het veroveren 

en blokken van ballen. Wanneer het merendeel van de 

groep deze handelingen niet meer goed uitvoert, bete-

kent dit dat het maximum bereikt is. Ik tel vervolgens 

het aantal minuten bij elkaar op dat we gespeeld heb-

ben, totdat de spelers de handelingen niet meer goed 

konden uitvoeren. Vervolgens zoek ik in het schema 

van Raymond Verheijen de juiste stap erbij. Stel ik 

speel drie blokken van elk tien minuten en ik zie in 

het derde blok dat het merendeel van de spelers na 

zes minuten de handelingen niet meer goed uitvoert. 

Dan is dat 26 minuten (2 x 10 + 6). Vervolgens gebruik 

ik als hulp het model van Verheijen en kijk ik in zijn 

schema naar een stap met 26 minuten. Vanuit die 

stap gaan wij verder werken.”
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VOETBALONTWIKKELING

Trainingsvorm 1
13 augustus, stap 2

Doel (aanvallend)
• verbeteren van de samenwerking in de opbouw op de ei 

  gen helft tussen K, V, M en A wanneer de tegenstander 

in 1:4:3:3 met de punt naar voren speelt en inzakt tot de 

helft van de helft

Doel (verdedigend)
•  verbeteren van het gezamenlijk storen rondom de helft 

van de helft van de tegenstander tussen K, V, M en A, 

wanneer de tegenstander 1:4:3:3 met de punt naar voren 

speelt en via een gedegen opbouw probeert de andere 

helft te bereiken

Organisatie
• half speelveld, waarvan de hoeken zijn afgesneden

• 1 groot doel en 2 kleine doelen

• 14 hesjes in 2 verschillende kleuren

• 2 pylonen om de achterlijn te markeren

Coaching (aanvallend)
•  ‘1, geef een strakke bal op het buitenste been en blijf aan-

speelbaar achterin.’

• ‘2 en 5, neem voorwaarts aan.’

• ‘2 en 5, houd het veld aan de balkant breed.’

• ‘2 en 5, knijp aan de kant waar de bal niet is.’

• ‘3 en 4, geef een strakke inspeelpass.’

• ‘3 en 4, loop achterwaarts om het veld groot te maken.’

•  ‘3 en 4, herken wanneer er voldoende ruimte is om mid-

denvelders veilig in te spelen of om zelf in te schuiven.’

• ‘6 en 8, vraag de bal schuin of loop die weg.’

•  ‘6 en 8, creëer ruimte voor een indribbelende verdediger.’

•  ’10, creëer ruimte door diep te lopen of door achter de rug 

van de tegenstander diep aan te bieden.’

 

Coaching (verdedigend)
•  ‘6 en 8, dek kort, schuif en knijp naar 

de kant van de bal.’

•  ‘6 en 8, neem de 10 van de tegenpar-

tij over.’

•  ’10, dek kort en schuif naar de kant 

van de bal.’

•  ’10, herken het moment dat je een 

aanval op de bal moet doen bij 6 

of 8.’

•  ‘7 en 11, stel je zo op dat de back 

ingespeeld kan worden en haal 

vervolgens de dieptebal langs de 

lijn eruit.’

 

Trainings- 
vorm 2
25 augustus, stap 2

Doel
•  verbeteren van volhouden van goed handelen en explosief handelen 

Organisatie
• half speelveld

• 8 pylonen

• 2 kleine doelen

• 18 hesjes in 2 verschillende kleuren

Inhoud
• afstand: 15 meter sprinten (100%)

• herhalingen per serie: 6

• series: 2

• rust tussen herhalingen: 10 seconden, tussen series 4 minuten

Omschrijving uitvoering: 
Het aanvallende team (2 en 5) speelt een duel 1:1 duel tegen het verdedigende 

team (7 en 11). Hierbij krijgen de aanvallers één meter voorsprong en er wordt 

gestart op het moment dat de pass door de trainer wordt gegeven. De trainers 

spelen elke twee seconden de bal in (5 x 2 seconden = 10 seconden), en gaan 

hiermee net zolang door totdat iedere speler zes keer aan de beurt is gekomen. 

De trainer aan de linkerkant pakt na vier ballen vier seconden in plaats van twee 

seconden, zodat ook deze spelers tien seconden rust krijgen na een herhaling. Na 

de eerste serie wordt er van functie gewisseld en worden de aanvallers verdedi-

gers. 

Coaching (aanvallend)
• ‘2 en 5, sprint 15 meter op 100%.’

•  ‘2 en 5, neem voorwaarts aan, snijd direct naar het doel en scoor via een schui-

ne bal met de binnenkant van de voet.’

 

Coaching (verdedigend)
• ‘7 en 11, sprint 15 meter op 100%.’

• ‘7 en 11, zet de lijn naar het doel dicht en blok de pass richting het doel.’

 

1
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7 11
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C - J E U G D

Robert Emmelkamp moest vanwege 
een heupblessure al op vroege 
leeftijd stoppen met voetballen. Na 
diverse teams bij ZFC Zuidlaren te 
hebben getraind, een seizoen stage 
te hebben gelopen bij FC Groningen 
onder 14 en het behalen van zijn 
diploma TC II maakte hij de overstap 
naar Be Quick 1887. Hier heeft hij 
sinds het seizoen 2012/2013 de C1 
onder zijn hoede. Komend seizoen 
maakt dit team voor het eerst zijn 
opwachting in de landelijke Eerste 
Divisie. In het dagelijks leven is 
Emmelkamp basisschoolleerkracht 
bij groep 4, 5 en 6.

Robert Emmelkamp: “Wij zijn al in mei en juni begonnen met de voorbereiding op het 

nieuwe seizoen. Voor de zomerstop zijn we al drie weken intensief met de nieuwe 

groep aan de slag gegaan. Na de eerste twee weken daarvan hebben we de definitieve 

selectie bekendgemaakt. In augustus spelen we de bekerwedstrijden en daarnaast 

wordt er niet veel extra meer geoefend. Ik vind dat je de bekerwedstrijden ook echt als 

oefenwedstrijden moet zien. Spelers krijgen bij mij dan allemaal speeltijd en het liefst 

ongeveer evenveel. Het échte groepsproces begint volgens mij pas wanneer er druk op 

wedstrijden komt te staan. Spelers leren elkaar pas echt kennen zodra er gepresteerd 

moet worden. Een trainingskamp in de voorbereiding vind ik daarom ook niet echt 

waardevol voor het groepsproces. Trainingskampen zijn met name bedoeld om naar 

elkaar toe te groeien. Maar dat toegroeien naar elkaar gebeurt toch voornamelijk op 

het trainingsveld en in wedstrijden.”

Groepsproces

Robert Emmelkamp: “Binnen de jeugdopleiding van Be Quick 1887 hanteren we bij de 

diverse leeftijdsgroepen min of meer dezelfde speelwijze. Binnen deze speelwijze wor-

den er van spelers handelingen verwacht en deze handelingen horen bij bepaalde rol-

len, die Wietse bij de D al heeft beschreven. Een speler moet kunnen bepalen waar hij 

zich per rol in wil verbeteren. Dus al vanaf het begin van het seizoen doe ik in de C een 

beroep op het zelfsturend vermogen van de speler. Tijdens trainingen ben ik aan het 

werk met de speelwijze, waardoor de handelingen binnen elke rol terugkomen. Spelers 

worden daardoor constant geprikkeld om zichzelf te verbeteren. Dit betekent wel dat 

we dus veel in partijspelen aan het werk zijn. Dit gebeurt ook dikwijls al na de (verleng-

de) warming-up. We spelen dan bijvoorbeeld een vorm 7:7 (zie trainingsvorm 2), waarbij 

in dit geval de rollen van aanvaller en mede-aanvaller getraind worden.”

Verbeteren

Robert Emmelkamp: “Een belangrijk ontwikkelpunt voor de C-junioren vind ik het 

overbruggen van afstanden. In de D-pupillen zijn ze gewend om over kortere afstan-

den te voetballen. In de B-junioren zullen ze echter grotere afstanden moeten over-

bruggen, zowel fysiek als technisch. In de C is er, ook al in de voorbereiding, aandacht 

voor het leren overbruggen van deze afstanden. Hier werk ik onder andere in pass- en 

trapvormen aan, al dan niet in combinatie met afwerken (zie trainingsvorm 1A en 1B). 

Van spelers wordt de discipline gevraagd om dit soort oefeningen lang geconcentreerd 

uit te voeren. Sommige spelers kunnen dit vanuit zichzelf lang volhouden, maar som-

mige spelers prikkel je meer met meer wedstrijdechte vormen. Er is volgens mij niets 

mis met een speler die liever een partij speelt dan een passvorm doet. Het is daarom 

wel belangrijk dat je spelers ook in passvormen kunt prikkelen. Elke speler heeft im-

mers zijn eigen ontwikkelpunten. Het kan zijn dat de aanname in de ruimte beter 

moet, zodat er gelijk diep gespeeld kan worden. Daar kun je bij deze vorm vervolgens 

op coachen. Spelers moeten daarom ook zelf weten wat hun ontwikkelpunten zijn, zo-

dat ze zelf aan de slag kunnen. In deze vormen is er, naast het inspelen en bijsluiten, 

veel aandacht voor het tempo. Al vanaf dag één willen wij dat spelers handelingen op 

een hoog tempo uitvoeren. Of je nu praat over uitzakken, draaien, inspelen of bijslui-

ten, het hoge tempo is belangrijk omdat we dit terug willen zien in de wedstrijden.” 

Overbruggen

Robert Emmelkamp: “De C-juni-

oren is bij uitstek een doelgroep 

waarbij je moet differentiëren. Er is 

geen andere leeftijdsgroep waarin 

de fysieke verschillen zo groot zijn 

als in de C. Sommige spelers heb-

ben de groeispurt al achter de rug 

en andere moeten de groeispurt 

nog krijgen. Ik vind dat je daarom 

in de voorbereiding al heel gericht 

moet kijken naar het individu. Wat 

is een reële belasting voor een spe-

ler? Je ziet snel genoeg aan de han-

delingen die een speler uitvoert of 

hij te zwaar belast wordt. Of ze ge-

ven het zelf wel aan. Sommige jon-

gens kunnen gerust al drie of vier 

keer per week trainen. Maar andere 

lukt dat niet. Tijdens trainingen 

differentieer ik hierin door spelers 

tijdens partijvormen bijvoorbeeld 

een blokje rust te geven.”

Differentiëren
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Trainingsvorm

Trainingsvorm 1A en 1B
Robert Emmelkamp: “In deze pass- en trapvormen komen 

diverse principes die horen bij de rol van aanvaller of 

mede-aanvaller terug. Denk bijvoorbeeld aan het positie 

kiezen met je gezicht naar het doel van de tegenstander, 

om voorwaarts de ruimte te herkennen. Wanneer in 

situatie 1A de eerste bal wordt ingespeeld kun je daar al 

wat van zeggen. In situatie 1B is dat precies hetzelfde. 

Zoals ik al eerder verwoordde, is het tempo erg belangrijk. 

Deze pass- en trapvormen worden op een hoog tempo 

uitgevoerd.”

Trainingsvorm 2
Robert Emmelkamp: “In deze vorm gaat het om het 

verbeteren van de rol van aanvaller en mede-aanvaller. 

We spelen op een half speelveld, waarbij ik er aan de 

zijkanten tien meter af heb gehaald. Beide teams spelen 

in de formatie 1:2:3:1. Tijdens dit partijspel willen we 

in een hoog speltempo vanuit de eigen opbouw vooruit 

spelen. Door de ruimtes onderling gelijk te houden wordt 

geprobeerd om vanaf de eerste van bal van de keeper een 

2:1-situatie te creëren, waardoor de tegenstander keuzes 

moet maken. Zodra de centrale verdediger uitzakt en de 

bal ontvangt, kan hij indribbelen waardoor de spits van de 

tegenpartij een keuze moet maken. Bij deze rol hanteren 

we een aantal vaste principes, waar ik tijdens de vorm op 

let. Je zou dit ook coaching kunnen noemen.”

•   ‘Je maakt de juiste keuze tussen passen en passeren.’

•   ‘Je versnelt het spel door een medespeler over te slaan.’

•   ‘Je leest het spel vooruit door om je heen te kijken.’

•   ‘Je kiest positie met je gezicht naar het doel van de 

tegenstander om ruimtes voorwaarts te herkennen.’

•   ‘Je neemt de afstand tot je directe tegenstander die nodig 

is om vooruit te kunnen spelen.’

• ‘Je houdt de onderlinge afstanden gelijk.’

De VoetbalTrainerVOLG
50

1

2

Om het tempo te benadrukken stelt Emmelkamp een regel in. Als de 

bal uit is, wordt er in principe begonnen met een uitbal van de kee-

per. Maar dit gebeurt pas nadat de ploeg die recht heeft op de bal het 

niet is gelukt om binnen drie seconden die uitbal te nemen. Oftewel: 

kun je snel de bal pakken, dan mag je hem zelf nog uitnemen. Lukt 

dit niet snel genoeg, dan gaat de bal naar de tegenpartij.
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C - J E U G D

Tom van Ooijen: “In de jeugd van Orion spelen de A- en de B-jeugd ongeveer in het-

zelfde systeem als het eerste elftal. Er zijn richtlijnen bij de club over de manier waar-

op er gespeeld wordt, maar in de C en D heb je als trainer wel meer vrijheid. De vrij-

heid zit hem met name in een aantal tactische aspecten. Wel of niet op buitenspel spe-

len? Op het middenveld met de punt naar voren of naar achteren? In de voorbereiding 

kun je alvast wat experimenteren en bepalen welke manier van spelen het beste bij de 

spelers en het team past. We proberen daartoe ook zoveel mogelijk oefenwedstrijden 

te spelen in de voorbereiding. Zeker om de jongens die van buitenaf komen beter te 

leren kennen vind ik het fijn om veel wedstrijden te spelen.”

Tom van Ooijen: “Voorafgaand aan de eerste training verzamelen de spelers wat eer-

der op de club. We komen dan in een open gesprek tot een lijst met regels en afspra-

ken. Wat gedragsafspraken betreft gaat het over hoe we met elkaar en met tegenstan-

ders omgaan en wat we van elkaar kunnen verwachten. Ook praktisch gezien worden 

er zaken besproken. Wie draait er kleedkamerdienst? Hoe gaan we om met afmeldin-

gen? Wie wordt er aanvoerder? Tot slot bepalen we de doelstellingen voor het gehele 

team. Dat is aan het begin soms nog wel wat lastig, omdat je nog geen wedstrijden 

hebt gespeeld. Later kunnen deze doelstellingen concreter worden gemaakt. Op indi-

vidueel niveau spreek ik met spelers ook over hun persoonlijke doelstellingen. Voor 

welke positie wil je gaan en wat wil je aan je spel verbeteren? De voorbereiding is een 

tijd waarin je je spelers gaat leren kennen. Je bekijkt wat mogelijke posities zijn voor 

spelers, er ontstaat een nieuw team en er moet worden samengewerkt om goed te 

kunnen voetballen. Conditioneel krijgen spelers een prikkel en ik probeer dat zoveel 

mogelijk met bal te doen. Wel hebben we iemand bij de club die de zich bezighoudt 

met looptrainingen, rompstabiliteitsoefeningen en coördinatietrainingen. Zeker bij 

C-junioren vind ik dit erg belangrijk, omdat ze lichamelijk ook grote veranderingen 

doormaken.”

Tom van Ooijen traint de C1 bij 
Orion uit Nijmegen. Hij doorliep 
als speler alle jeugdselectieteams 
bij die club en speelt op dit 
moment in het tweede elftal. 
Als trainer begon hij er vijf jaar 
geleden bij de F-pupillen en 
kwam via de D1 bij de C1 terecht. 
Hij staat bij dat team voor het 
derde opeenvolgende seizoen 
aan het roer. Van Ooijen is in het 
bezit van het diploma TC III.

Veel wedstrijden spelen

Afspraken maken

Tom van Ooijen: “Zodra de voorbereiding start, zijn nog veel spelers op vakantie. We 

starten dan ook met C1 en C2 samen. De meeste spelers hebben bij terugkomst op 

de club bijna een maand niet gevoetbald. Ik vertel ze in juni, voordat we het seizoen 

eindigen, altijd wel dat ze gewoon moeten blijven voetballen in de zomermaand. Toch 

missen veel jongens het balgevoel. In partijvormen en positiespelletjes kun je daar 

gelijk al aan werken. Na de eerste week zijn er voldoende spelers teruggekeerd, zodat 

we de groepen splitsen en de C1 en C2 apart trainen. Wat oefenvormen betreft spelen 

we in deze fase vrij vaak een 4:4. Het is goed daarbij op te merken dat je verschillende 

doelstellingen kunt hebben in een 4:4. Het ligt er maar net aan welke regels je han-

teert. Als ik bijvoorbeeld een conditionele doelstelling heb, maak ik het veld groter, 

coach ik dat er constant druk gezet moet worden en zorg ik dat er overal ballen klaar 

liggen. Als een bal uit gaat kan men gelijk doorspelen.”

Vier tegen vier

De VoetbalTrainerVOLG

Tom van Ooijen: “Medio mei 

wordt er eigenlijk al gestart met 

de voorbereiding op het nieuwe 

seizoen. We hebben dan selec-

tietrainingen georganiseerd met 

grofweg vier groepen jongens, 

waaruit het nieuwe C1-team zal 

worden geformeerd. De eerste 

groep bestaat uit spelers die al 

in C1 spelen (de eerstejaars). De 

tweede groep zijn de spelers uit 

C2 (over het algemeen zijn dit bij 

ons allemaal eerstejaars). Dan als 

derde groep de uitblinkers uit de 

D1 (dit zijn de tweedejaars) en als 

vierde groep de spelers die zich 

van buitenaf aanmelden. Orion 

benadert zelf geen jongens, maar 

omdat we met de standaardteams 

de laatste jaren kwalitatief een 

enorme vooruitgang hebben ge-

boekt, merk je dat spelers graag 

bij ons komen spelen.” 

Groepen
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Trainingsvorm

Doel
•   verbeteren van het aanvallen (het scoren van 

doelpunten)

Organisatie
•   het veld is 50 meter breed en 30 meter lang

•   5 pylonen

•   1 groot doel

•   minimaal 10 spelers

•   10 ballen

Inhoud
•   er wordt om-en-om vanaf de linker- of rechterkant 

gespeeld. Er kan gevarieerd worden in de combinatie 

tussen de twee spelers aan de zijkant

Coaching
•   ‘Zorg dat je beide benen gebruikt in de passing.’

•   ‘Maak een schijnbeweging: gebruik je armen en ga door 

je knieën om je tegenstander op het verkeerde been te 

zetten.’

•   ‘Probeer een strakke, gerichte voorzet te geven.’

•   ‘Zorg dat je van tevoren over de bal heen kijkt om te zien 

wie het best aangespeeld kan worden.’ 

•   ‘Kijk ook goed wat de verdediger doet, zodat hij de bal niet kan 

onderscheppen.’

•   ‘Spits, maak een versnelling richting de eerste paal, zodat je de voorzet vanaf 

de zijkant kunt krijgen.’

•   ‘Buitenspeler, zorg dat je schuin achter de spits komt te staan, zodat je 

bij de tweede paal aanspeelbaar bent maar ook een teruggelegde bal kunt 

ontvangen.’

Variatie
•   A: 2 speelt 7 in, die vervolgens een dieptepass geeft op 2. Hierna volgt een 

voorzet richting de spits of de andere buitenspeler, die kunnen scoren (zie 

tekening)
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Tom van Ooijen: “Het doel van deze oefening 

is om via vleugelspel een doelpunt te scoren. 

De weerstand van tegenstanders is vrij laag, 

deze kun je tijdens de training via partijspellen 

verder opvoeren. Er is veel variatie mogelijk in 

de oefening, waardoor je de nadruk meer kunt 

leggen op technische, tactische of conditionele 

aspecten.”

•   B: 2 dribbelt op 7 af en gaat er na een schijnbewe-

ging aan de buitenkant langs. Hierna volgt een 

dribbel richting de achterlijn en een voorzet

•   C: 2 speelt, na een voorbeweging van 7, direct in 

de diepte op 7, die daarna een voorzet aflevert

Methodiek
•   varieer met het aantal spelers om de intensiteit 

van de oefenvorm aan te passen

•   varieer met het aantal verdedigers om de 

moeilijkheid van de oefenvorm aan te passen

•   varieer met de positie van de spelers binnen de 

oefenvorm (wissel bijvoorbeeld de twee spitsen 

met twee buitenspelers)

•   laat de spelers zelf kiezen welke variatie ze 

proberen. Op deze manier moeten ze helemaal 

zelf het initiatief nemen en krijg je een meer 

wedstrijdechte situatie
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Wietse de Blois: “Bij de D-pupillen maken we spelers al bewust van de invloed die het 

richten van je aandacht heeft op prestaties. Ik gebruik daarbij de cirkels van aandacht (zie 

afbeelding, red). Een veelgehoorde kreet is dat ontwikkeling belangrijker is dan het resultaat. 

Ergens is dat misschien wel zo, maar ook in de D-pupillen wil je je wedstrijden winnen. Het 

gaat er vervolgens wel om hoe je dat dan wilt bereiken. Bij een bekerwedstrijd in de voorbe-

reiding kun je zeggen dat je wilt winnen, omdat we dan een ronde verder gaan. Maar als je 

het daarbij laat, zie je, bijvoorbeeld wanneer we achter staan, dat bepaalde spelers juist veel 

meer gaan schieten of meer gaan dribbelen. De aandacht is gericht op het gevolg van winst 

of verlies en daarmee dus niet meer op de voetbaltaken. Dit brengt met zich mee dat de spe-

ler niet meer op honderd procent van zijn kunnen presteert. Wij leren ze door die cirkels van 

aandacht al in de voorbereiding om zich op hun taak te blijven richten. Want daardoor heb je 

de grootste kans om te winnen.”

Wietse de Blois startte met 
voetballen bij FC Grootegast, 
de club waar hij als trainer ook 
F-, E-, D- en C-teams trainde. 
Op het CIOS in Heerenveen 
haalde hij zijn diploma TC II 
en daarna werd hij assistent-
trainer bij FC Groningen D3 
en C2. Bij die club was hij ook 
actief in de voetbalschool. Het 
seizoen 2015/2016 wordt het 
derde seizoen bij Be Quick 1887 
D1. Sinds afgelopen seizoen 
is De Blois er eveneens actief 
als Technisch Coördinator 
Onderbouw.

Cirkels van aandacht

Wietse de Blois: “Aan het begin van het seizoen laten we de spelers kennismaken met en 

nadenken over de kernwaarden van de club. Deze zijn: Wij voor ik (1), De absolute wil om te 

winnen (2) en Discipline en Plezier (3). In een groepsgesprek gaan we in op deze waarden en 

vragen we spelers wat ze eronder verstaan. Bij ‘Wij voor ik’, hoort bijvoorbeeld: stel je hebt 

op woensdagmiddag een feestje of je moet trainen. Wat doe je? Of in het veld kom je twee-

tegen-één te staan met de keeper. Schiet je zelf of leg je af? Door al in de D-pupillen te wer-

ken aan deze kernwaarden, proberen we een klimaat te creëren waarin een structuur bestaat 

die spelers bij zichzelf en een ander kunnen hanteren en controleren.” 

Kernwaarde

Wietse de Blois: “We maken allereerst duidelijk wanneer je nu precies in welke rol zit en 

welke consequenties dat heeft. Stap voor stap nemen we D-pupillen hierin mee en naar-

mate het seizoen vordert, zie je dat ze er een ontwikkeling in doormaken. Belangrijk hierbij 

is dat we, al in de voorbereiding, toe willen naar een individuele aanpak. Dit doen we om-

dat iedere speler een andere ontwikkeling doormaakt en daarmee zijn eigen ontwikkelpunt 

heeft. We menen op deze manier het individu, en daarmee het team, sneller te ontwikke-

len. Concreet betekent dit dat we tijdens partijspelen vooral toe gaan naar individuele coa-

ching. Dus ik haal dan een speler even naar me toe om te vragen waarom hij een bepaalde 

situatie zo heeft aangepakt. Dat werkt voor mij persoonlijk veel effectiever dan de situatie-

ve stop, want de rest van de jongens kan gewoon doorgaan met hun eigen ontwikkeling.”

Kijken

Wietse de Blois: “Voor de zomer-

stop zijn we al vier weken aan het 

trainen met de nieuwe D-groep. 

Dit seizoen beginnen we op 10 

augustus met de voorbereiding. 

Dit lijkt laat, maar een voordeel 

is dat we gelijk over vrijwel de 

hele groep kunnen beschikken. In 

de eerste weken van het nieuwe 

seizoen laten we spelers zo veel 

mogelijk kennismaken met onze 

manier van werken, want voor de 

meeste D-pupillen is deze manier 

van werken nieuw. We werken 

aan de hand van vier spelersrol-

len, waar ook de overige trainers 

nog over zullen vertellen. We on-

derscheiden: ik als aanvaller aan 

de bal, ik als medeaanvaller, ik 

als verdediger op de bal en ik als 

mede-verdediger. Onder elke rol 

hangen principes en die principes 

leggen we in eerste instantie aan 

de hele groep uit. De principes ge-

ven richting aan de handelingen.”

Kennismaken

Wietse de Blois: “Bij D-pupillen kunnen kennismaken met de speelwijze en groepsvorming 

hand-in-hand gaan. We proberen in deze leeftijdsgroep spelers al snel met elkaar in gesprek te 

laten gaan. Vertel nu eens aan elkaar wat je van elkaar in het veld verwacht. Spelers gaan dan 

in de kleedkamer naar elkaar toe. Een 9 gaat met een 11 zitten en vertelt wat hij van de ander 

verwacht. En ook andersom gebeurt dit. Bij die gesprekken gaat het erom dat ze samen naden-

ken wat ze van zichzelf en van hun teamgenoot verwachten. Hierbij staan de vier spelersrollen 

weer centraal. Naarmate het seizoen vordert, regelen spelers dit zelf. Nadat ze de opstelling 

gehoord hebben, gaan ze met elkaar in gesprek.”

Praten
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Trainingsvorm

Doel
•   verbeteren van de rol als mede-verdediger

Organisatie
•   er wordt gespeeld op een half speelveld

•   4 pylonen om een veld mee uit te zetten

•   14 hesjes in 2 verschillende kleuren

Inhoud
•   partijspel 7:7 + 2 keepers

•   beide teams spelen in een 1:3:1:3 formatie

•   binnen de formatie zoeken we naar gelijke afstanden, 

om zo alle ruimtes optimaal te kunnen benutten (zowel 

bij aanvallen als verdedigen)

•   binnen het partijspel 7:7 + 2 herkennen we dit in een 

1:3:1:3 formatie

Coaching
(Principe: We vormen een blok rondom de bal)

•   ‘Je houdt de onderlinge afstanden ten opzichte van de 

dichtstbijzijnde medespelers zo klein, dat je in staat bent 

hen te helpen.’

•   ‘Je leest het spel door om je heen te kijken.’

•   ‘Je kiest positie tussen de dichtstbijzijnde tegenstander 

en het eigen doel.’

•   ‘Je helpt je medespelers door luid en duidelijk te coachen 

(naam, opdracht en richting).’

Methodiek
•   de ballen vanuit bepaalde posities inpassen naar steeds 

verschillende ruimtes. Het ‘blok’ zal dan steeds in 

verschillende ruimtes gevormd moeten worden. Net als 

in de wedstrijd het geval is.

Wietse de Blois: “In deze trainingsvorm heb ik de rol ‘ik als 

mede-verdediger’ uitgelicht. Bij deze rol horen bepaalde 

principes en die komen terug in de coaching. Eén van 

deze principes is dat er tijdens het verdedigen een blok 

wordt gevormd rondom de bal. We verkleinen hiermee 

de opties voor de tegenstander aan de bal, omdat we 

de ruimtes rondom de bal dekken, hetgeen de kans op 

balverovering vergroot. Bij D-pupillen kiezen we ervoor om 

overal waar de bal verloren wordt dit blok te vormen. Later 

in de opleiding kan een strategie bepalen waar dit blok 

wordt gevormd. De strategie geeft daarbij richting aan de 

principes. Deze strategie is bijvoorbeeld gebaseerd op eigen 

kwaliteiten of die van een tegenstander.”

52
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Cirkels van aandacht (Eberspächer)

Cirkel 1: Ik presteer op 100% van mijn totale kunnen

Cirkel 2: Ik presteer op 70% van mijn totale kunnen

Cirkel 3: Ik presteer op 60% van mijn totale kunnen

Cirkel 4: Ik presteer op 50% van mijn totale kunnen

Cirkel 5: Ik presteer op 40% van mijn totale kunnen

Cirkel 6: Ik presteer op 30% van mijn totale kunnen
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Joren Waardenburg: “Op tactisch vlak maken we ook in juni met het team Onder 12 

al een begin. In wedstrijden ben je dan met name bezig met de basiszaken. Wat doen 

we als we de bal hebben en wat doen we als we de bal niet hebben? De nadruk ligt 

elke keer weer op een ander doel, waarbij we veel persoonlijke vragen stellen aan het 

individu: ‘Wat moet je nu doen?’ ‘Hoe moet je lopen?’ Naast het individuele gedeelte 

benaderen we veel zaken in teamverband. Samen aanvallen (opbouwen) en samen 

verdedigen (voorin storen). We maken hierbij gebruik van rolmodellen en dat werkt 

bij D-pupillen erg goed. We praten met de jongens wel eens over de manier waarop 

Ajax of FC Barcelona speelt. ‘Schieten de verdedigers van Ajax ook alle ballen lang naar 

voren?’ D-pupillen zijn erg gevoelig voor dit spiegelen en proberen er ook naar te han-

delen. ‘Als Ajax dus probeert op te bouwen, proberen wij dat ook.’ Naast dat spiegelen 

aan topclubs, spelen wij ook met de manier waarop we de trainingen geven. Soms ver-

tellen we de jongens dat we de week erna een echte tactische training gaan doen.  

We vragen dan of ze weten wat dat is. Het gaat dan een hele training over opbouwen, 

of het spelen op buitenspel. Zo’n speciale training eens in de zoveel tijd vinden ze 

prachtig.”

Jordy Kluitenberg: “Bij de D-pupillen besteden we veel tijd en energie aan techniek. Het 

onderdeel tweebenigheid heeft eveneens een belangrijke plek, eigenlijk al vanaf dag 

één. Doordat je spelers in verband met de zomerstop een tijdje kwijt bent, is het kwe-

ken van balgevoel een punt van aandacht in het begin van de voorbereiding. Het balge-

voel, gecombineerd met het werken aan tweebenigheid kan in diverse oefeningen wor-

den getraind. Belangrijk hierbij is dat je aangeeft dat er verschillen zijn in de momen-

ten waarop je de bal eerst met links of juist met rechts moet aanraken. Als we spelers 

bijvoorbeeld de sleepbeweging aanleren, is de positie van de tegenstander bepalend of 

je de bal met rechts of met links moet slepen. Het ontwikkelen van technische vaardig-

heden loopt als rode draad door de voorbereiding en de rest van het seizoen.”

Joren Waardenburg en Jordy 
Kluitenberg trainen en coachen 
samen de D1 van WSV in 
Apeldoorn. Ze zijn beiden in het 
bezit van TC III. Waardenburg 
doorliep bij WSV de hele 
jeugdopleiding en Kluitenberg 
kwam vanaf de B-junioren bij 
de club in Apeldoorn spelen. 
Kluitenberg trainde er de F1 en 
C2. Waardenburg de A2. Met 
ingang van het seizoen 2013/2014 
starten ze beiden met de 
opleiding TC II.

Rolmodellen

Techniek

Joren Waardenburg: “WSV in Apeldoorn staat qua jeugdvoetbal hoog aangeschreven. 

Dit betekent twee zaken als je praat over het indelen van nieuwe elftallen. Het komt 

geregeld voor dat we op het laatste moment spelers nog zien vertrekken naar een BVO. 

Maar het omgekeerde komt ook voor. Spelers die bij BVO’s afvallen willen toch hoog 

blijven spelen en komen bij ons. Door bovenstaande situaties is het lastig om je groep 

al voor de zomervakantie compleet op papier te hebben. We hebben daarbij gekozen 

voor een situatie waarin we werken met een team voor spelers onder 12 jaar. Dit team 

bestaat uit diverse spelers uit D1, D2, D3, E1 en E2 en wordt samengesteld door de be-

trokken leiders en trainers. Een andere benaming voor dit elftal is ‘talentengroep’. Het 

doel van deze groep is om al zoveel mogelijk een indeling te maken in D1 en D2. Met 

dit elftal spelen we in de maanden mei en juni een ongeveer drie wedstrijden en trai-

nen al een keer of zes met elkaar.”

Onder 12

De VoetbalTrainerVOLG

Jordy Kluitenberg: “Aan het begin 

van het seizoen maken we af-

spraken over bijvoorbeeld corvee. 

De afspraken die we maken zijn 

vooral gericht op het teambelang. 

Samen het veld oplopen bij een 

wedstrijd en een training. Samen 

de spullen opruimen, et cetera. 

Er is bij het maken van andere 

organisatorische afspraken best 

een grote rol voor de speler zelf 

weggelegd. Neem bijvoorbeeld het 

‘te laat komen’. Veel D-pupillen 

worden gehaald en gebracht. Het 

kan gebeuren dat ouders wat laat 

zijn. Of dat ouders een tas inpak-

ken voor een kind en vergeten 

scheenbeschermers mee te geven. 

Wij maken de jongens er dan 

van bewust dat ze zelf hun tas 

moeten inpakken en ook zelf alert 

moeten zijn dat ze op tijd van 

huis vertrekken.”

Samen
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Trainingsvorm

Doel
•  verbeteren van de technische vaardigheden 

(voorvoetenwerk, aannames, passeerbewegingen, 

passing)

Organisatie
•  10-14 spelers, verdeeld in twee groepen

•  10-14 ballen (voor de helft van de spelers)

•  voldoende pylonen of hoedjes om een cirkel van te 

maken; ook kun je de oefening gelijk in een cirkel 

uitvoeren, zonder pylonen

Inhoud
•  er wordt gespeeld in de cirkel

•  groep 1 staat aan de buitenkant (op de lijn)

•  groep 2 staat aan de binnenkant met bal

•  spelers van groep 2 gaan met de bal dribbelen in de 

cirkel en zorgen dat ze elke pas de bal raken

•  op het moment dat ze contact maken met iemand van 

groep 1 aan de zijkant, gaan ze deze persoon inspelen en 

nemen zijn positie over

•  de speler van groep 1 zorgt dat zijn aanname vooruit de 

cirkel in gaat waar de ruimte is

•  de speler van groep 1 gaat na zijn aanname in de ruimte een 

passeerbeweging maken, waarbij hij zelf beslist welke schijnbeweging dat is

•  in de diverse varianten zorgt de trainer ervoor dat alle spelers veel 

balcontacten hebben, door groep 1 en 2 af te wisselen

Coaching
•  ‘Sta niet stil bij deze vorm, maar blijf steeds in beweging.’

•  ‘Raak bij elke pas de bal aan.’

•  ‘Strakke ballen inspelen.’

•  ‘Vraag duidelijk om de bal als je aan de zijkant staat.’

•  ‘Zorg voor een goede aanname.’ (vooruit of open, afhankelijk van de variant)

•  ‘Sta open als je de bal aanneemt, zodat je meer keuze hebt zodra de 

tegenstander op je afloopt.’ (bij variant 1)

•  ‘Spelers van groep 1, speel de bal in op het buitenste been van de vragende 

speler.’ (variant 2)

Variant 1
•  op het moment 

dat een speler 

van groep 1 de 

bal aanneemt 

doet hij dit 

richting de 

speler van 

groep 2

•  de speler van 

groep 2 wordt 

een passieve 

verdediger, 

waarbij de speler van groep 1 een passeer-

beweging gaat maken

Variant 2
•  de spelers aan de zijkant (groep 1) van het veld 

starten nu met bal

•  de spelers van groep 2 bieden zich aan in de 

cirkel en komen op een schuine manier om de 

bal vragen

•  de speler van groep 2 neemt de bal open aan en 

neemt de bal in zijn aanname vooruit mee 

•  op dat moment maakt hij met het been waar hij 

de bal mee aanneemt een schijntrap en neemt 

de bal met de andere voet mee de andere kant op 

(al dan niet met een kapbeweging)

•  eenmaal in balbezit in de cirkel maakt de speler 

weer contact met een speler aan de zijkant om 

de bal in te spelen

Methodiek
•  meer schijnbewegingen achter elkaar te doen 

(bijvoorbeeld na de sleepbeweging gelijk een 

schijntrap)

•  twee verdedigers in de cirkel laten lopen 

die passief gaan verdedigen, waardoor 

spelers moeten kijken in welke ruimte ze 

de bal aannemen en met welk been ze de 

passeerbeweging  inzetten

52
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VOETBALONTWIKKELING

Pieter van Engelen: “In de 

voorbereidingsperiode heb-

ben we, naast de nodige aan-

dacht voor het conditionele 

aspect, ook de speelwijze 

volgens een periodisering 

ingeslepen. Echter merk-

ten we sinds het begin van 

de competitie, dat veel te-

genstanders ons volledig 

vastzetten in de opbouw 

vanaf de keeper. Hier hebben wij vier 

varianten op bedacht (zie kader ‘Vier 

varianten’). Verder merkten we dat de 

tegenstander op het middenveld vaak 

man-op-man speelt tegen ons, en dat 

deze spelers onze middenvelders vrij-

wel overal volgen. Daarentegen blijven 

tegenstanders zowel voor- en achterin 

veelal in de zone spelen. Dit beteken-

de dat de opbouw zoals we dat van 

plan waren in de voorbereiding vaak 

niet of nauwelijks mogelijk bleek. 

Hierdoor zijn we op trainingen en in 

wedstrijden gaan werken met een 

indribbelende 3 of 4 en met midden-

velders die ervoor zorgen dat ballijnen 

naar 7, 9 en 11 open worden gemaakt. 

In een vorm 9:9 (zie trainingsvorm) 

heb ik dat, in samenwerking met B2, 

de voorbije maanden regelmatig ge-

traind.” 

Gelijkwaardige  
tegenstanders
Pieter van Engelen: “Vanaf medio 

oktober zijn we bezig gegaan met het 

vervolg op de opbouw op eigen helft, 

oftewel de opbouw op helft tegen-

stander (scoren) + verdedigen eigen 

helft (wanneer doordekken/wanneer 

overgeven aan middenvelder). In de 

voorbereidingsperiode hebben we 

een aantal oefenwedstrijden gespeeld 

tegen met name kwalitatief minder 

goede tegenstanders. We scoorden 

erg veel, maar een graadmeter was 

het niet. Voor volgend jaar is dat wel 

een aandachtspunt, omdat ik dan wat 

meer gelijkwaardige tegenstanders wil 

treffen.”

Samenwerking B1 en B2
Pieter van Engelen: “In de voorbe-

reiding zelf is er veel samengewerkt 

tussen B1 en B2. Dat bleek ideaal, 

omdat we op die manier toch de juiste 

vormen konden trainen. Het is bij-

voorbeeld de eerste weken verstandig 

om de partijvormen zo groot mogelijk 

te laten zijn. Wanneer we alleen B1-

spelers hadden gehad, was het 4:4 

geworden in plaats van 8:8. Tevens 

hebben we door die samenwerking 

met B2 al wedstrijden kunnen spelen 

in de voorbereiding en was een groot 

gedeelte van de groep nagenoeg fit bij 

de start van de competitie. We heb-

ben ervoor gekozen om met een grote 

groep B-spelers te starten en, naarma-

te de voorbereiding vorderde, bekend 

te maken welke spelers uiteindelijk 

in B2 terecht zouden komen. Een 

dergelijke constructie kan spanning 

bij spelers oproepen. Beter is het om 

gelijk in te delen in B1 en B2, waarbij 

je bijvoorbeeld in B1 nog twee plekken 

‘open laat’. Gedurende de voorberei-

ding kun je spelers uit B2 die positief 

opvallen dan nog als het ware ‘laten 

promoveren’.

Fitheid
Pieter van Engelen: “Wat ons vooral 

qua fitheid is opgevallen, is dat de 

tegenstander de eerste helft vaak in 

staat is om het ons lastig te maken, 

maar dat wij de laatste twintig minu-

ten fitter ogen. Dit zien we bijvoor-

beeld aan onze vleugelverdedigers die, 

soms in tegenstelling tot de eerste 

helft, hun sprintduels winnen van 

hun directe tegenstander. We merken 

bovendien dat wij in de tweede helft 

vaak de slag op het middenveld win-

nen en dat onze middenvelders nog 

in staat zijn om bij te sluiten richting 

de aanvallers. Daardoor kunnen we 

aanvallend meer brengen en staan 

we in de omschakeling compacter op 

het moment dat er balverlies wordt 

geleden. Wat mede aan die fitheid 

bijgedragen heeft, is het feit dat we bij 

de start van het seizoen eerder met 

stabiliteitsoefeningen zijn begonnen. 

Met alle spelers van selectie-elftallen 

van RKVV Dommelen doen we re-

gelmatig rompstabiliteitsoefeningen, 

waardoor de krachten verdeeld wor-

den over de rompspieren en de boven-

beenspieren. Hierdoor beperken we 

de kans op een blessure.  Tot aan eind 

september hebben we deze vormen 

zelfs elke training herhaald. Naast 

Evalueren op de voorbereiding (II)
Uit De Voetbaltrainer 211:
Bij RKVV Dommelen werken we, wanneer het gaat 

over het ontwikkelen van de speelwijze, volgens 

een aantal vaste stappen. We beginnen hier al in 

de eerste periode voorafgaand aan de zomerva-

kantie mee. In deze periode werken wij tijdens de 

trainingen en wedstrijden aan twee thema’s, die 

elkaar ondersteunen. De eerste stap binnen de 

ontwikkeling van de opbouw op eigen helft is te-

gen een tegenstander die inzakt tot rand cirkel.

Vier varianten om op te bouwen tegen een team dat 
hoog drukzet:
• De 3 en 4 zakken snel uit langs zestienmetergebied

•  De 6 zakt tussen de 3 en 4, die zich op hun beurt meer in de breedte opstel-

len waardoor de vleugelverdedigers dieper gaan staan

•  3, 4 en 6 lopen schuin naar voren, waarna een van de backs terugsprint en 

uitzakt

• Diepe bal richting een van de vleugelverdedigers
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standaardstabiliteitsoefeningen zoals 

buikligsteun, bridging en crunches, 

hebben we ervoor gekozen om dit 

seizoen een specifieke oefening (Nor-

din Curl) te doen voor de hamstring, 

omdat we sinds het gebruik van 

kunstgras vaker hamstringproblemen 

hebben gehad. Dit seizoen blijven die 

blessures vooralsnog uit.”  

Trainingsvorm 2 
Doel
•  verbeteren van het creëren van ruimte voor elkaar, door goed te letten op 

je eigen positie en op die van je medespelers

Organisatie
•  het veld is 85 meter lang en 50 meter breed

•  18 hesjes in 2 kleuren

•  2 grote doelen

•  2 pylonen om de achterlijn mee uit te zetten

•  10 ballen in het doel bij de keeper

Organisatie
•  partijspel 9:9 + 2 keepers

•  te coachen partij speelt 1:4:2:3 (punt naar voren)

•  tegenpartij speelt 1:4:2:3 (punt naar achteren)

•  alle spelhervattingen worden gespeeld vanuit de keeper van de te coachen par-

tij

•  beide teams worden positioneel neergezet en looplijnen worden bespro-

ken. 

•  de tegenpartij moet man-op-man verdedigen rondom de middenlijn, waar-

bijde 9 druk gaat zetten op het moment dat de bal naar de centrale verde-

digers wordt gespeeld en de passlijn van de ene naar de andere centrale 

verdediger dichtzet

Coaching
•  ‘1, maak ruimte voor de terugspeelpass.’

•  ‘2, zak eerst in zodat 7 aangespeeld kan worden en sluit daarna bij.’

•  ‘3 en 4, herken wanneer er voldoende ruimte is om de middenvelders of spitsen veilig in te spelen of wanneer er voldoende ruimte is om in 

te dribbelen.’

•  ‘3 en 4, maak achterwaarts groot nadat je ingespeeld hebt, zodat je de kaats kunt ontvangen.’

•  ‘6 en 8, creëer ruimte voor de indribbelende 3 of 4 of vraag vanuit een schuine lijn de bal.’

•  ‘6 en 8, probeer het moment te bepalen waarop je 7 en 11 moet ondersteunen.’

•  ‘7, 9 en 11, kom vrij in de bal, in de diepte of breedte en beweeg door.’

Methodische stappen
•  veld breder en langer maken (makkelijker) of juist smaller en korter (moeilijker)

•  tegenpartij eerder druk laten geven (moeilijker)

•  wedstrijdvorm inbouwen waarbij bijvoorbeeld aanvallers tegen verdedigers spelen

Voorwaarde creëren en bijsluiten
Pieter van Engelen: “Om ruimte te maken voor de bal op de naar binnen komende 7, zal de 6 een loopactie schuin naar binnen moeten ma-

ken. Tegelijkertijd zakt de 2 in (zie genummerde looplijn 1). Zodra de bal op 7 wordt gespeeld, sluiten beide spelers bij (zie genummerde loop-

lijn 2), zodat ze aanspeelbaar zijn. De 7 kan dan kiezen om, afhankelijk van de keuze die de tegenstander maakt, open te draaien en een man 

uit te spelen of af te leggen op 6 of 2. Uiteindelijk volgt dan de voorzet.”
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Geef prioriteit aan het vergroten van zelfinzicht

Investeer in jezelf
Bij een nieuw voetbalseizoen hoort voor veel trainers het bepalen en stel-

len van doelen. Dit stellen van doelen gaat meestal over wat er van de 

spelersgroep wordt verwacht. Maar zelden stelt een trainer doelen voor 

zichzelf, terwijl dit juist heel waardevol kan zijn. De Voetbaltrainer spreekt 

met sportpsychologe Rianne van Strien over het stellen van procesdoelen: 

‘Als je moet kiezen tussen je spelers of jezelf: investeer dan vooral in het 

laatste.’

Investeren
Rianne van Strien: “Zodra het huidige 

seizoen voorbij is, gaat de aandacht 

van de trainer-coach alweer uit naar 

het seizoen dat volgt. Het samenstel-

len van een evenwichtige selectie 

en misschien ook al wel het stellen 

van doelen hoort daarbij. Deze doe-

len worden op verschillende niveaus 

vastgesteld. Als eerste heb je de re-

sultaatdoelen, zoals bijvoorbeeld het 

behalen van een kampioenschap of 

een periodetitel. Je hebt prestatiedoe-

len, waarbij je kunt denken aan hoe-

veel punten er behaald gaan worden 

in het seizoen of hoeveel doelpunten 

men scoort. Deze doelen worden door 

de trainer vaak in samenspraak met 

de selectie vastgesteld. Maar wat is 

de bijdrage van de trainer-coach aan 

die beide doelen? Juist díe stap wordt 

veelal overgeslagen. Maar weinig trai-

ners stellen ook daadwerkelijk doelen 

voor zichzelf, terwijl dit in mijn ogen 

juist het allerbelangrijkste is. Het 

stellen van doelen hangt samen met 

investeren. De trainer-coach zal zich 

moeten afvragen waar hij het meeste 

in gaat investeren: in de spelersgroep 

of in zichzelf? Ik zou adviseren om 

met name in jezelf te investeren, want 

daar help je uiteindelijk je spelers-

groep het meeste mee.”

Beeld
Rianne van Strien: “Dit investeren in 

jezelf begint bij zelfinzicht. Hoe goed 

ken je jezelf eigenlijk? Klopt het beeld 

dat je over jezelf hebt, wanneer je 

staat te coachen langs de lijn? Je kunt 

denken dat je heel rustig en objectief 

blijft, terwijl dat zeker in een span-

nende eindfase van een wedstrijd 

juist niet het geval is. Om te controle-

ren of het beeld dat je van jezelf hebt 

klopt, heeft een trainer bepaalde tools 

tot zijn beschikking. De meest sim-

pele is om jezelf te laten filmen. Na 

afloop kun je jezelf terugzien op beeld 

en daarbij let je met name op je non-

verbale gedrag. Komt hetgeen je zegt 

in bijvoorbeeld de eindfase van een 

duel, ook overeen met de houding die 

je op dat moment aanneemt? Dit laat-

ste is essentieel wanneer we praten 

over communiceren. Want trainers 

hebben met spanning te maken. In 

het geval van stress is zeven procent 

van de communicatie verbaal en ruim 

negentig procent van de communi-

catie dus non-verbaal. En spelers die 

gevoeliger zijn voor deze non-verbale 

communicatie luisteren dan niet meer 

naar wát er wordt gezegd, maar wel 

naar hóe het wordt gezegd. Door jezelf 

dus te filmen kun je achteraf bekijken 

hoe je reageert in stressvolle situaties. 

Maar je kunt ook iemand langs de 

kant laten turven. Diegene kan letten 

op je coachopmerkingen en op hoe je 

je gedraagt. Je zou aan een elftalleider 

kunnen vragen of hij je op bepaalde 

vlakken wil turven. Of aan een ouder 

langs de kant. Bij het vergroten van je 

Rianne van Strien is geaccredi-

teerd als SPORTPSYCHOLOOG 

VSPN®, wat betekent dat zij 

opgeleid is om te werken met 

sporters, coaches en teams op alle 

niveaus. Van Strien werkt in de 

sport, maar ook in het onderwijs 

en bedrijfsleven. Ze is oprichter 

en eigenaar van Coach2score 

(www.coach2score.nl), geeft in 

die hoedanigheid trainingen en 

workshops en is sinds 2012 be-

stuurslid van de Vereniging voor 

Sportpsychologie in Nederland 

(VSPN). Tijdens haar trainingen 

en begeleiding is de praktische 

toepasbaarheid steeds weer een 

belangrijk uitgangspunt. 

‘Maar weinig trainers stellen 
 doelen voor zichzelf’

Tekst: Gerjos Weelink
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door jezelf gerust te stellen. Of schrijf 

voorafgaand aan de wedstrijd drie 

zaken op waar je je op gaat richten 

tijdens je coaching. Vervolgens pro-

beer je je daar zo goed mogelijk aan 

te houden. Het resultaat is dat je niet 

meer van alles roept, maar veel ge-
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Paolo Di Canio stond als speler al bekend als driftkikker. Maar ook als trainer is de Italiaan zelden de rust zelve. Supporters van 

Swindon Town en Sunderland zagen Di Canio geregeld schreeuwen en wild gebaren langs de lijn. Veel succes bracht hem dat 

echter nog niet, want bij beide clubs diende hij zijn contract niet uit.

zelfinzicht hoort dat je je eigen gedrag 

ter discussie wilt en durft te stellen. 

Dat is een stap die de trainer-coach 

moet durven maken.”

Praktisch
Rianne van Strien: “Wanneer ik het 

tijdens workshops of trainingen over 

dit soort zaken heb, worden trainers 

en coaches doorgaans erg enthou-

siast. Ze herkennen de situaties die 

voorbijkomen. Het probleem ontstaat 

echter wanneer ze de volgende dag 

op het veld staan en de waan van de 

dag weer regeert. Hoe breng ik het 

geleerde nu in de praktijk? Daarom 

adviseer ik trainer-coaches om voor 

zichzelf procesdoelen te stellen. Die 

procesdoelen hebben betrekking op 

jezelf en gaan over het gedrag dat no-

dig is om in een bepaalde situatie een 

resultaat te bereiken. We blijven even 

bij het voorbeeld van die spannende 

eindfase in een wedstrijd. Als je van 

jezelf gezien hebt of weet dat je on-

rustig wordt zodra de spanning stijgt, 

probeer dan je emotie te reguleren 

Het vierde kwart
Rianne van Strien: “Ik had ooit een gesprek met een basketbalcoach, die zich afvroeg waarom 

het in het laatste kwart van de wedstrijd steeds mis ging met zijn ploeg. Een zekere voor-

sprong werd keer op keer weggegeven en de coach zocht de oorzaak daarvoor bij zijn spelers-

groep. Ze zouden hun taken en opdrachten niet meer goed uitvoeren. Wat deze coach zich 

niet realiseerde, was dat hij zelf een groot aandeel had in de wijze waarop er in het laatste 

kwart van de wedstrijd werd gespeeld. Want wat bleek? In het laatste kwart straalde hij on-

der stress zoveel onrust uit langs de lijn, dat zijn spelers daar erg door werden beïnvloed. Ze 

keken meer naar de bank en gingen waarschijnlijk meer letten op hóe de coach iets zei, in 

plaats van op wát hij zei. Dit was een eyeopener voor de coach, die daarna aan de slag ging 

om zijn eigen emoties meer te reguleren.” 

‘Laat jezelf eens filmen tijdens  
een wedstrijd’

richter met je coaching bezig bent. Je 

blijft uit de emotie doordat je je focust 

op het proces. Door dit zo te doen zul 

je merken dat je winst boekt. Je straalt 

zeker non-verbaal meer rust uit en je 

coaching wordt beter opgepakt door 

de spelers.”
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Suggesties voor oefenstof

De voorbereiding  
op het trainingsveld
De voorbereiding is bij uitstek de periode dat we ons als voetbaltrainer iets meer 

dan anders de vrijheid gunnen om soms ‘buiten de voetbalcontext’ te trainen. 

Oftewel, de trainingsvorm is niet zo wedstrijdecht of wedstrijdgericht als nor-

maliter het geval is. Op de volgende twaalf pagina’s doen we een aantal sugges-

ties voor dergelijke trainingsoefeningen, geschikt voor diverse leeftijdsgroepen 

en niveaus. We maken daarbij onderscheid tussen warming-up-spellen, positie-

spellen en het duel 1:1.

 

S P E C I A L 
D E  V O O R B E R E I D I N G

Onderdeel 1: Warming-up
• Dribbelspel

• Voetbaltennis

• Drijfbal

• Rugby

Onderdeel 2: Positiespel
• 3:1

• 4:2

• 6:3

• 7:7 +2

Onderdeel 3: Duel 1:1
•  Op vier doeltjes buiten het 

veld

• Op twee doeltjes

•  Op vier doeltjes binnen het 

veld

• Met keepers



www.devoetbal trainer.nl

Dribbelspel
Organisatie
• veld 30 bij 30 meter (aanpassen naar niveau)

• zes poortjes gemaakt van hoedjes/pylonen

Inhoud
 •  de spelers dribbelen met de bal aan de voet   

door het rechthoek

•  ze moeten binnen 45 seconden door zo veel   

mogelijk doeltjes dribbelen

•  ze mogen niet twee keer achter elkaar door   

hetzelfde doeltje dribbelen

Warming-up 
 

S P E C I A L 
D E  V O O R B E R E I D I N G

Coaching
 • ‘Op tempo dribbelen; haal zo veel mogelijk  punten.’

•  ‘Aandacht voor het kappen en afstoppen van de bal. Kijk om je heen 

met de bal aan je voet.’ 

• ‘Gebruik links en rechts.’

Variatie
• eerst zonder verdediger

•  met één of twee verdedigers die proberen om de ballen van de spe-

lers weg te schieten of af te pakken

• door het doeltje heen passen in plaats van dribbelen

• alleen met links of rechts dribbelen
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Voetbaltennis
Organisatie
• per tweetal een bal

• iedere speler staat in een vierkant van 8x8 meter

• afstand tussen de vierkanten 10 tot 20 meter

Inhoud
• speler met bal speelt een (boog)pass richting het vierkant van de  

 andere speler

• de bal moet stuiten in het andere vierkant, anders is hij ‘uit’ (punt tegenstander)

• als de tegenstander ervoor kiest om de bal voor de stuit aan te nemen, dan mag dat, maar dan is de bal sowieso ‘in’

• de bal mag na de aanname onbeperkt worden aangeraakt, maar mag nooit stil komen te liggen (punt tegenstander)

•  wie heeft als eerste 10 punten, of spelen gedurende 3 minuten per ronde, eventueel met move up/move down, dus met winnaars- en 

verliezersveldje

Variatie
• aantal keer raken beperken

• afstanden tussen de vierkanten vergroten

• de vierkanten verkleinen

• alleen met zwakke voet passen

 

S P E C I A L 
D E  V O O R B E R E I D I N G
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Drijfbal
Organisatie
• veld van 20 meter diep en 25 meter breed (aanpassen naar leeftijd of niveau)

• twee groepen staan tegenover elkaar buiten de achterlijnen van het veld

• alle spelers krijgen een bal om mee te beginnen

• de bal waarop gemikt wordt heeft bij voorkeur een andere kleur of kenmerk, om verwarring te voorkomen

• trainer aan de zijkant van het speelveld

Inhoud
• er zijn twee teams, die ieder op hun eigen achterlijn staan

• de teams moeten proberen om de bal die in het midden ligt over de achterlijn van de tegenpartij te krijgen

• dat doen ze door middel van een goede ingooi

• alleen correcte ingooien tellen, ook op korte afstand

• trainer brengt de bal weer in het speelveld als deze aan de zijkant uitgaat

Variatie
• veld groter of kleiner maken

• partijtjes van één minuut en wie heeft dan de meeste punten? (in plaats van over de andere achterlijn is winnaar)

• of: winnaar is de partij die de bal als eerste over de andere achterlijn heeft gekregen

• passen over de grond in plaats van ingooien

• werken met vier teams op vier achterlijnen (grotere  chaos, meer beleving)

 

S P E C I A L 
D E  V O O R B E R E I D I N G
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Rugby
Organisatie
• veld 30x30 meter (aanpassen naar leeftijd en aantal spelers)

• acht pylonen en acht hoedjes om eindzone te markeren

Inhoud
• 5:5 partijspel met rugbyregels

• vangen en overgooien

• bedoeling is om met de bal in de hand in de andere eindzone te komen

• de speler met bal mag voorwaarts rennen, terwijl hij de bal vasthoudt

• overgooien mag alleen achterwaarts

Coaching
• ‘Creëer ruimte achter de bal. Balbezitter moet altijd terug kunnen.’

• ‘Probeer van kant te wisselen.’

• ‘Maak gebruik van lichaamsschijnbewegingen om je tegenstander op het verkeerde been te zetten.’

Variatie
• met een rugbybal in plaats van met een voetbal
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3 tegen 1

Organisatie
•  vierkant van 3x3 tot 8x8 meter (aanpassen naar niveau), of recht-

hoek waarbij een zijde iets langer is

• voldoende ballen rondom veld

•  per viertal één organisatie; bij voorkeur plaatsen aan de rand van 

het veld met boarding, zodat de ballen dichtbij blijven

• eventueel een hesje voor de verdedigers

Inhoud
• positiespel 3:1 in de kleine ruimte

• trainen van technische vaardigheden onder weerstand

• eventueel direct aantal keer raken beperken voor het drietal

Coaching drietal
• ‘Verwerken van de bal: bal gelijk speelklaar.’

• ‘Passen van de bal: met de binnenkant van de voet.’

• ‘Kaatsen van de bal: gevoel in pass, juiste snelheid.’

• ‘Zorg voor twee afspeelmogelijkheden.’

• ‘Na balverlies meteen proberen deze weer af te pakken.’

Coaching verdediger
• ‘Druk op de bal geven, fout afdwingen.’

• ‘Katachtige houding, laag door de knieën.’

•  ‘Op het juiste moment proberen de bal af te pakken: na  

verkeerde pass of aanname.’

• ‘Bij balverovering: pingelen of snel proberen te scoren.’

Methodiek
• vrij spel, maximaal 2x raken, verplicht 2x raken

• verdedigen zonder slidings

•  verdediger kan scoren op een doeltje of door uit het veld te  

dribbelen

Positiespel
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Positiespel

4 tegen 2
Organisatie
• rechthoek van 5x10 tot 7x14 meter (afhankelijk van niveau)

•  voldoende ballen rondom het veld, achter een speler bij wie het 

spel steeds opnieuw begint, of bij trainer die steeds de volgende 

bal inspeelt

• hesjes voor de verdedigers

Inhoud
• positiespel 4 tegen 2

•  viertal verdient een punt door 6x over te spelen (of méér) of door 

een geslaagde ‘split’ (= geslaagde pass tussen de twee verdedi-

gers door)

•  twee verdedigers krijgen een punt als ze de bal raken of als deze 

uitgaat

Coaching viertal
•  ‘Ga niet in de hoeken staan, maar op een zijkant van het recht-

hoek.’

• ‘Verwerken van de bal: bal gelijk speelklaar.’

• ‘Passen van de bal: met de binnenkant van de voet.’

• ‘Kaatsen van de bal: gevoel in pass, juiste snelheid.’

• ‘Zorg voor twee en soms drie afspeelmogelijkheden.’

• ‘Beweeg op de voorvoeten, kleine stukjes zijwaarts.’

• ‘Na balverlies meteen proberen deze weer af te pakken.’

Coaching verdedigers
• ‘Elkaar rugdekking geven, schuin achter elkaar.’

• ‘Onderlinge coaching, help elkaar.’

• ‘Druk op de bal geven, fout afdwingen.’

• ‘Katachtige houding, laag door de knieën.’

•  ‘Op het juiste moment proberen de bal af te pakken: na verkeer-

de pass of aanname.’

• ‘Bij balverovering: pingelen of snel proberen te scoren.’

Methodiek
• van vrij spel naar maximaal 2x/1x raken

•  verdedigers kunnen scoren op een doeltje of door uit het veld te 

dribbelen

5

3
2

9

9
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6:3

Organisatie
• rechthoek van 12x24 meter (aanpassen naar niveau)

• drie keer drie hesjes

• voldoende ballen bij de trainer

Inhoud
• positiespel 6:3

• het zestal probeert zo lang mogelijk balbezit te houden

•  het drietal dat hoort bij de speler die een fout maakt (beslissing 

trainer als het discutabel is), wordt het verdedigende drietal

• welk drietal staat het minst vaak te verdedigen?

Coaching
• ‘Overslaan, als het kan. Probeer de andere korte zijde te bereiken,  

 zodat de verdedigers verder uitgespeeld worden.’

• ‘Nauwkeurige passing, juiste balsnelheid, net bespeelbaar voor je  

 medespeler.’

• ‘Op juiste moment al samenwerkend drukzetten. Tegenstander  

 insluiten, liefst in de hoek. Dwingen tot fout.’

Variatie
• aantal keer raken voor het zestal beperken, afhankelijk van het  

 niveau

Begin juni zagen we het Oranje van Guus Hiddink zich voorbe-

reiden op de wedstrijden tegen VS en Letland. In Hoenderloo 

speelde het Nederlands elftal onder meer het positiespel  

6+1 : 3, met dus drie partijen van drie spelers plus een neutrale 

man. Abonnees op de mediatheek van De Voetbaltrainer vin-

den de video van deze trainingsvorm online.

We vonden op internet hoe Real Madrid op nog een andere 

manier het positiespel 6:3 met drie partijen speelt: http://iturl.

nl/snXOW.
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7:7 +2

Organisatie
•  rechthoek in de as van het veld (middenlijn tot zestienmeterlijn), 

ongeveer 30x40 meter

•  voldoende ballen achter de trainer die steeds de volgende bal in-

speelt

Inhoud
• positiespel 7:7 plus 2 neutrale spelers

• de neutrale spelers doen mee met de ploeg in balbezit

• punt verdienen door zeven tot tien keer over te spelen

•  of: punt verdienen door in een serie beide neutrale spelers suc-

cesvol te gebruiken

•  of: punt verdienen zodra de bal door middel van overspelen van 

de ene neutrale speler, via de andere neutrale speler weer bij de 

eerste neutrale speler terugkomt

Coaching
•  ‘Gebruik de ruimte die er is. Kijk goed om je heen. Sta zo veel 

 mogelijk opengedraaid om je opties zo goed mogelijk te houden.’

• ‘Maak de passlijn naar de neutrale speler op de korte zijde open.’

•  ‘De neutrale spelers moeten goed kijken en meebewegen over 

hun achterlijn om open passlijnen te creëren. Goed aanbieden en 

al oog hebben voor de volgende afspeelmogelijkheid.’

Methodiek
• vrij spel

• aantal keer raken van de neutrale spelers beperken

• maximaal 2x raken

• na 2x raken heeft de volgende speler maximaal 1x raken

• alles 1x raken

• eventueel werken met twee vakken; 7:4 in een vak waarbij 10x  

 rondspelen een punt is voor het zevental en er geopend moet  

 worden naar het andere vak door de vier verdedigers waarna er  

 daar weer 7:4 wordt gespeeld

1

2

3
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Op vier doeltjes buiten het veld
Organisatie
• veld 20x15 meter

• vier kleine (pylonen)doeltjes op de achterlijnen

• zes tot tien spelers per organisatie

Inhoud
•  de speler met bal passt naar zijn tegenstander aan de overkant, 

die zich eerst moet aanbieden

•  dan ontstaat er een duel 1:1, waarbij de speler aan de bal kan 

scoren door te dribbelen (of te passen) door de doeltjes op de an-

dere achterlijn

•  de verdediger probeert dit te verhinderen, de bal af te pakken en 

te scoren aan de andere kant, ook weer op twee doeltjes

•  door het kiezen van deze organisatie moeten de spelers vanzelf 

veel gebruik maken van de kap- en passeerbewegingen

Coaching (aanvaller) 
•  ‘Hou bij het dribbelen goed controle over de bal. Gebruik links en 

rechts, kijk over de bal.’

• ‘Gebruik schijnbewegingen en passeerbewegingen.’

•  ‘Scoren zodra je de kans hebt. Laat de tegenstander niet meer te-

rugkomen.’

Coaching (verdediger)
•  ‘Snel naar de tegenstander toe, daarna katachtige houding, laag 

door de knieën.’

•   ‘Tegenstander ophouden en proberen initiatief over te nemen. 

Dwing tegenstander een kant op.’

• ‘Geen onnodige slidings.’

 

Variatie
• wedstrijdvorm: twee teams tegen elkaar; wie scoort het vaakst

• start van het spel met een dribbel of een pass

•  wordt er te makkelijk gescoord, dan kan er alleen gescoord wor-

den door middel van een dribbel over de doellijn (dus niet meer 

passen)

Duel 1:1
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Duel 1:1

Op twee doeltjes
Organisatie
• veld 20x15 meter

•  de twee doeltjes staan zo opgesteld, dat je van buiten naar bin-

nen kunt scoren

• zes tot tien spelers per organisatie

Inhoud
•  de speler met bal passt naar zijn tegenstander aan de overkant, 

die zich eerst moet aanbieden

•  dan ontstaat er een duel 1:1, waarbij de speler aan de bal kan 

scoren in een van beide doeltjes; zijn tegenstander probeert het-

zelfde

• door het kiezen van deze organisatie moeten de spelers vanzelf  

 veel gebruik maken van kapbewegingen

Coaching (aanvaller) 
• ‘Hou bij het dribbelen goed controle over de bal. Gebruik links en  

 rechts, kijk over de bal.’

• ‘Gebruik kap- en passeerbewegingen om je tegenstander kwijt te  

 raken.’

• ‘Scoren zodra je de kans hebt. Laat de tegenstander niet meer te 

 rugkomen.’

Coaching (verdediger)
• ‘Snel naar de tegenstander toe, daarna katachtige houding, laag  

 door de knieën.’

• ‘Tegenstander ophouden en proberen initiatief over te nemen.’ 

• ‘Dwing tegenstander een kant op.’

• ‘Geen onnodige slidings.’

 

Variatie
• wedstrijdvorm: twee teams tegen elkaar; wie scoort het vaakst

• start van het spel met een dribbel (verplicht tot over de denk- 

 beeldige middenlijn) of een pass
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Op vier doeltjes binnen het veld
Organisatie
• veld 25x20 meter

• de vier doeltjes staan zo opgesteld, dat je van buiten naar binnen  

 kunt scoren

• zes tot tien spelers per organisatie

Inhoud
• de trainer passt de eerste bal het speelveld in 

• duel 1:1 waarbij gescoord kan worden in elk van de vier doeltjes  

 die naar de buitenkant gericht staan

• door het kiezen van deze organisatie moeten de spelers vanzelf  

 veel gebruik maken van kapbewegingen

Coaching (aanvaller) 
• ‘Hou bij het dribbelen goed controle over de bal. Gebruik links en  

 rechts, kijk over de bal.’

• ‘Gebruik kap- en passeerbewegingen om je tegenstander kwijt te  

 raken.’

•  ‘Scoren zodra je de kans hebt. Laat de tegenstander niet meer  

terugkomen.’

Coaching (verdediger)
• ‘Snel naar de tegenstander toe, daarna katachtige houding, laag  

 door de knieën.’

• ‘Tegenstander ophouden en proberen initiatief over te nemen.  

 Dwing tegenstander een kant op.’

• ‘Geen onnodige slidings.’

Variatie
•  wedstrijdvorm: twee teams tegen elkaar; wie scoort    

het vaakst

•  twee groepen tegenover elkaar; trainer heeft dan zijn   

handen vrij om beter te coachen (want hoeft dan geen   

ballen in te spelen)
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Met keepers
Organisatie
• veldjes met doeltjes

•  de spelers zijn afwisselend keeper (actieve rust) en speler

•  bij zestien spelers: op vier veldjes, ieder 15 bij 25 meter

• voldoende ballen in alle doeltjes 

Inhoud
• duel 1:1 met keepers, in toernooivorm

• accent ligt op het passeren en het scoren

• toernooivorm

• liefst grote (pupillen)doeltjes gebruiken, of anders minidoeltjes  

  of van pylonen maken; er moet voldoende gescoord kunnen  

worden

• goed doordraaisysteem maken; bijvoorbeeld één (vaste) keeper  

 laten staan en alle andere spelers schuiven iedere ronde een plek  

 door

• alle uitballen starten bij de keeper

Coaching (aanvaller)
• ‘Maak een vooractie om los te komen van je tegenstander.’

• ‘Houd snelheid in je actie en zet vroegtijdig een schijnbeweging  

 in.’

•  ‘Zorg dat balverlies niet direct een tegendoelpunt oplevert  

(restverdediging).’

Coaching (verdediger)
•  ‘Zit laag door de knieën en kies het juiste moment om in te  

grijpen.’

• ‘Houd contact met je keeper, samen voorkom je een doelpunt.’

•  ‘Probeer ieder schot van de tegenstander ten koste van alles te 

blokken.’

Variatie
• keepers 1x raken of zelfs terugspelen verbieden

• bal mag bij de veldspelers niet stil liggen

• goal tegen is wisselen met de keeper
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Abonneren op vakblad De Voetbaltrainer.
https://www.devoetbaltrainer.nl/abonneren/ 

Meer informatie over vakblad De Voetbaltrainer.
https://www.devoetbaltrainer.nl/ 

Positiespel 6:3+1
http://tiny.cc/oranje-positiespel

Duel 1:1
http://tiny.cc/duel-11-10

http://tiny.cc/duel-11-10
http://tiny.cc/oranje-positiespel
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