
Waarom wel een looptrainer, een aparte trainer voor de revalidatie of de keepers en geen aparte 
specialisten voor verdedigers, middenvelders en aanvallers? Je moet immers steeds specifieker 
trainen.

Morten Olsen (trainer van Ajax, in De Voetbaltrainer 74, 1998)
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Trainer en opleiding 
van de toekomst
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Voetbalsport bekleedt over twintig jaar andere maatschappelijke functie

Gerard Marsman was in het verleden 

trainer-coach en Technisch Directeur 

in zowel het amateur- als betaald 

voetbal. Tegenwoordig is hij directeur 

van de vereniging Coaches Betaald 

Voetbal (CBV).

Gerard Marsman: “Dertig tot vijftig 

jaar geleden was de trainer echt een 

tráiner. Geen coach, maar trainer. Hij 

kreeg vijftien tot twintig jongens voor 

zijn neus en iedereen schotelde hij 

dezelfde training voor. Alle spelers 

werden op dezelfde manier benaderd, 

alsof iedereen ook hetzelfde was of 

op dezelfde manier benaderd moest 

worden. Ik denk dat we in de toe-

komst steeds verder de kant opgaan 

van maatwerk. Individueel spelers 

beter maken, om dat vervolgens een 

plek te geven in een collectief en in 

een team. 

Er zullen hoofdtrainer-coaches zijn 

die ook daadwerkelijk op het veld 

staan om individuele spelers beter 

te maken, maar er zullen ook meer 

‘managers’ zijn volgens Engels model 

die minder op het veld te vinden zijn. 

Dat is toch eerst en vooral afhankelijk 

van de kwaliteiten die iemand al dan 

niet bezit. De één vindt het geweldig 

om een staf van professionele trainers 

aan te sturen en de grote lijnen van 

de club te bewaken, terwijl de ander 

echt daadwerkelijk en dagelijks op het 

veld wil staan. 

Als we het hebben over de hoofdtrai-

ner-coach van de toekomst, dan denk 

ik dat hij expert moet zijn op een 

aantal ‘hoofdgebieden’ en globaal in-

zicht moet hebben in veel ‘subgebie-

den’ waarmee hij te maken heeft. Je 

hoeft dus niet direct overal specialist 

in te worden, maar je moet wel lei-

ding kunnen geven aan een program-

ma en een team van specialisten. En 

heb je als hoofdtrainer-coach echt 

geen verstand van of interesse in een 

bepaald deelgebied, dan is het zaak 

de juiste specialist in huis te halen en 

hem de benodigde verantwoordelijk-

heden en bevoegdheden te geven. 

Als zogenaamde hoofdgebieden van 

de hoofdtrainer-coach zie ik een vi-

sie en beleid op voetbal ontwikkelen, 

dit te vertalen naar een speelwijze, 

de coaching tijdens wedstrijden, het 

bewaken van het totale programma 

van de individuen binnen de selec-

tie en van de selectie als geheel. Het 

programma moet passen binnen de 

Het vak van de trainer-coach is het laatste decennium sterk veranderd. De introductie 

van technische hulpmiddelen, de opkomst van de social media en de invloed van de 

sportwetenschap – het zijn zomaar een paar voorbeelden waarmee trainers zijn ge-

confronteerd. Alle reden om met een aantal prominente betrokkenen in de glazen bol 

te kijken. Hoe functioneert de trainer-coach over twintig jaar?

‘De hoofdtrainer-coach wordt steeds 

meer een manager die niet meer dage-

lijks op het veld te vinden is’ 
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Het enige wat de spelers gemeen hebben is dat ze geld willen verdienen en dat ze het liefst hun eigen taal blijven 
spreken.

Co Adriaanse (tijdens een ‘sabbatical period’, in De Voetbaltrainer 167, 2010)
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cultuur van de club en bij aansluiten 

bij de werkwijze van de totale profes-

sionele staf .

Er is nog veel te winnen op het gebied 

van de psychologie, pedagogisch/

didactisch en op het gebied van de 

methodiek. Er is veel subjectiviteit 

binnen voetballen. Kijk alleen al na 

elk weekend naar de rapportcijfers 

die de verschillende media geven aan 

dezelfde spelers. In medium A krijgt 

de speler een 8, in medium B krijgt 

hij een 6. Natuurlijk zien we het als 

trainer-coach allemaal veel beter (…) 

maar het laat onverlet dat het goed is 

om je altijd te blijven afvragen of je 

het wel goed gezien hebt. Tegenwoor-

dig kun je dankzij video en computer 

veel beter meten of verifiëren of het 

klopt wat je zelf dacht waargenomen 

te hebben.

CBV Plus
Gerard Marsman: “Bij de huidige 

opleiding ‘Coach Betaald Voetbal’ 

komen de cursisten in veel verschil-

lende omgevingen terecht, tot aan 

mooie clubs in het buitenland toe. 

Ze kijken goed bij elkaar in de keu-

ken. Ook wordt er al steeds meer 

maatwerk geleverd en is de opleiding 

zeer praktijkgericht. Ik vermoed dat 

er voor de trainer-coaches in het be-

taald voetbal een soort bijscholing of 

masterclass Coach Betaald Voetbal 

Plus gaat komen. Zelfs tijdens de re-

guliere CBV-opleiding zal maatwerk 

voor de verschillende leerlingen 

noodzakelijk zijn. Een ex-prof die 

twintig jaar internationaal topvoetbal 

heeft gespeeld, heeft bij aanvang van 

de opleiding heel andere kwaliteiten 

en opleidingsbehoeften dan de ‘leer-

ling’ die al vijftien jaar trainer-coach 

is en na een aanzienlijke trainerscar-

rière ook het hoogste diploma wil 

behalen.”

FC Utrecht trainer Jan Wouters kan zich 

vinden in de zienswijze van Gerard Mars-

man. Zijn visie valt nu te lezen op de web-

site van De Voetbaltrainer.

Arnold Westen is werkzaam als Be-

roepsofficier bij de Koninklijke Lucht-

macht en daarnaast sinds 2008 lande-

lijk voorzitter van de Vakbond Voet-

bal Oefenmeesters Nederland (VVON). 

De VVON behartigt de individuele en 

collectieve belangen van bijna 4.000 

voetbaltrainers en is aangesloten bij 

de Alliance of European Football Coa-

ches Associations (AEFCA). 

Arnold Westen: “Ik zie een ontwikke-

ling waarin een groot aantal amateur-

clubs verdwijnt of fuseert. Terwijl het 

vrouwenvoetbal nu groeit, verwacht 

ik een verdere afname van de voetbal-

lende jongens. Dan doel ik vooral op 

de A- en B-junioren en het senioren-

voetbal. Het gevolg is dat er minder 

eerste elftallen komen en dus ook 

minder arbeidsplaatsen voor hoofd-

trainers. Wanneer deze ontwikkeling 

niet stopt, heeft dit negatieve gevol-

gen voor de kwaliteit van het Neder-

landse (top)voetbal.

Deze zorgelijke ontwikkeling biedt 

echter ook kansen. De kansen liggen 

in mijn optiek in het jeugdvoetbal. 

Dan doel ik vooral op de amateur-

clubs. Deze verenigingen hebben 

over twintig jaar een andere maat-

schappelijke rol. Iedere voetbalclub 

beschikt over velden, een kantine, 

een bestuurskamer en diverse andere 

ruimtes. Die ruimtes kunnen veel be-

ter worden benut. In het meest ideale 

scenario opent een club om acht uur 

’s ochtends de hekken voor de kinder-

opvang, en sluit de club om tien uur ’s 

avonds als de eerste selectie klaar met 

trainen is. De hele dag is er dus volop 

activiteit. Ik zie dat clubs doordrongen 

worden van hun maatschappelijke po-

sitie. Ze ondernemen goede initiatie-

ven, maar die zijn helaas nog te lokaal 

georganiseerd. We moeten naar een 

centraal regeringsbeleid toe, met meer 

verantwoordelijkheden voor ama-

teurclubs. Dit betekent dat er meer 

subsidies aan het amateurvoetbal ver-

strekt moeten worden. Ook de huidige 

opleidingsvergoeding zal fors hoger 

moeten. Landelijk regeringsbeleid in 

samenwerking met de KNVB, UEFA en 

FIFA is daarbij noodzakelijk. Dat geldt 

ook voor een Minister van Sport.

De huidige primaire taak van jeugd-

trainers is om spelers beter te maken. 

Daarin ontstaat straks een accentver-

schuiving. Van hen wordt meer ver-

wacht en geëist. Dat vind ik een goede 

ontwikkeling. Waarom zou je het ta-

kenpakket van mensen die graag met 

de jeugd werken niet groter maken? 

Dit brengt natuurlijk wel met zich 

mee dat amateurclubs hun financiële 

huishouding anders moeten inrichten. 

Nu is de trainer-coach van het eerste 

elftal de grootste kostenpost, terwijl 

de jeugdtrainer niet meer dan een 

vrijwilligersvergoeding krijgt. Maar als 

wij willen dat jeugdtrainers verkapte 

jongeren- of maatschappelijk wer-

kers worden, dan moet er meer geld 

naar de onderkant van het voetbal. 

Er worden dan uiteraard ook hogere 

licentie-eisen aan de jeugdtrainers en 

de verenigingen gesteld. Ik hoop dat 

deze maatschappelijke discussie de 

komende jaren aanzwengelt.

Ten slotte verwacht ik dat over twin-

tig jaar iedere amateurclub op kunst-

gras voetbalt. Dat is een goede ont-

wikkeling voor het opleiden van spe-

lers. Met kunstgras kan immers altijd 

op dezelfde manier worden getraind. 

Maar ook op andere gebieden is in 

het amateurvoetbal nog een wereld te 

winnen. Denk aan cameraregistraties 

‘Initiatieven zijn nog

 te lokaal georganiseerd’
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Het zou een goede zaak zijn als tijdens een landelijk congres de belangrijkste personen die zich in Nederland 
bezighouden met jeugdvoetbal, zich zouden kunnen vinden in een gezamenlijke aanpak waarbij de doelstellingen 
per leeftijdscategorie duidelijk zijn en waarin de oefenstof daadwerkelijk helpt.

Bert van Lingen (jeugdbondscoach bij de KNVB, in De Voetbaltrainer 42, 1993)

Peter Jeltema is sinds 1998 verbon-

den aan FC Groningen. Twee jaar 

later werd hij Hoofd Jeugdopleiding. 

Daarmee is hij de langstzittende HJO 

binnen het betaalde voetbal. Jeltema 

maakt deel uit van het Technisch Plat-

form van FC Groningen, een technisch 

adviesorgaan van de club. Hij heeft 

met zijn deelname binnen diverse 

werkgroepen en pilots een rol gespeeld 

bij de ontwikkeling van onder meer 

de TC I Jeugd, het certificeringsmodel, 

de opleiding HJO en het Kwaliteit Per-

formance Model. Daarmee neemt FC 

Groningen haar verantwoordelijkheid 

voor de ontwikkeling van het voetbal 

in brede zin.

Peter Jeltema: “FC Groningen krijgt 

al jaren ondersteuning vanuit de 

sportwetenschap. We hebben sinds 

twee jaar een sportwetenschapper in 

dienst. In 2015 openen wij ons nieuwe 

jeugdcomplex. Dat wordt schitterend 

en is voorzien van de nieuwste faci-

liteiten. Maar we willen wel dat ook 

dit complex ‘voetbal’ blijft ademen. 

De volgende vragen moeten voor onze 

jeugdopleiding centraal blijven staan: 

Welke leerlijn en speelwijze hoort bij 

deze club? Hoe is er binnen het team 

ruimte voor individuele ontwikkeling? 

Hoe ziet het opleidingstraject eruit? 

Deze vragen moeten ertoe leiden dat 

spelers graag bij FC Groningen willen 

spelen.

Het voetbal wordt tegenwoordig 

ondersteund door technologie en 

sportwetenschap. We moeten zorgen 

deze aspecten de creativiteit van de 

individuele voetballer stimuleren en 

niet in de weg staan. Iedere hande-

ling wordt op detailniveau gefilterd 

en besproken. Dit kan betekenen dat 

jonge voetballers al behoorlijk worden 

gestuurd. Maar voor creativiteit en 

spontaniteit, twee belangrijke com-

ponenten van het voetbalspel, heb je 

soms juist weinig middelen nodig. We 

moeten er dus voor waken dat voetbal 

niet te vroeg ‘werk’ wordt. Je moet 

een speler in essentie de voetballer 

laten zijn die ooit aan het spelletje is 

begonnen. Een tweede gevaar is dat 

jonge voetballers misschien nog meer 

in een gespreid bedje komen dan nu 

al gebeurt. Ze weten niet meer hoe 

het is om ergens hard voor te moeten 

werken. Veel zaken worden immers al 

voor hen geregeld, terwijl zelfregule-

rend vermogen een belangrijke pijler 

binnen ontwikkeling is.

Tegenwoordig zie je steeds meer dat 

ex-profvoetballers de huidige gene-

ratie opleiden. Die trend zal zich de 

komende jaren doorzetten. De trainers 

die én het zelf allemaal meegemaakt 

hebben én het ook nog weten over te 

brengen op de jeugdige voetballers 

zijn aanwinsten. Het is echter niet 

vanzelfsprekend. Er moet dus een goe-

de mix van kader zijn. De HJO heeft de 

schone taak deze mix te bewaken. 

De HJO wordt daarnaast meer een 

bindende factor die de cultuur van de 

club bewaakt in samenhang met de 

ontwikkeling van jeugdspelers. Bij de 

opleidingen die er werkelijk toe doen 

neemt het aantal specialisten toe en 

wordt ingezet op een meer individu-

eel gerichte ontwikkeling. De kunst is 

echter wel het ‘goud’ van de Neder-

landse voetbalstijl te bewaken. Dat zit 

namelijk opgesloten in ons DNA.

Voetbalclubs krijgen een grotere maat-

schappelijke functie. We zien vaker 

dat voetbalscholen taken van andere 

instanties overnemen. Neem bijvoor-

beeld het bewegingsonderwijs. De 

voetballer anno 2014 krijgt op jonge 

leeftijd een geringer aanbod, zowel 

thuis als op school. Subsidies voor 

scholen en ouders worden afgeroomd. 

Maar in het huidige voetbal speelt at-

letisch vermogen een grote factor. Bij 

de voetbalscholen gaat het dus al lang 

niet meer alleen over voetbal. Voet-

balscholen nemen namelijk de functie 

van het bewegingsonderwijs over.” 

Nico Romeijn is Coördinator Oplei-

dingen bij de KNVB. Romeijn is onder 

meer verantwoordelijk voor het be-

waken van de inhoudelijke en onder-

wijskundige lijn van de opleidingen in 

het algemeen en eindverantwoordelijk 

voor de cursussen CBV, TC 1 en TC II.

en videoanalyses. Het zou me verba-

zen als het gebruik van technische 

hulpmiddelen de komende jaren niet 

verder toeneemt.”

‘Zorgen dat voetbal niet te vroeg werk 

wordt’ 
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‘Binnen nieuwe krachtvelden zorgen 

voor een prestatiesfeer’ 
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De grootste schuld voor de afwijzende houding van de voetbalwereld ten opzichte van de wetenschap ligt bij de 
wetenschappers zelf. Er zijn namelijk te weinig wetenschappers in staat om resultaten van hun onderzoeken in de 
juiste voetbalcontext te plaatsen.

Raymond Verheijen (bewegingswetenschapper, in De Voetbaltrainer 60, 1996)
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Nico Romeijn: “De betaald-voetbal-

coach integreert over twintig jaar nog 

meer wetenschappelijke kennis in zijn 

trainingen. Sommige clubs werken al 

uitvoerig met de meest uiteenlopende 

data. In Nederland gebeurt dat bij-

voorbeeld bij Ajax en we kennen alle-

maal het Milan-lab. Maar dit zijn niet 

meer de enige clubs. De trainer-coach 

van de toekomst is gedwongen zich-

zelf af te vragen: welke data zijn voor 

mij relevant in het kader van preste-

ren? Dit betekent overigens niet dat 

de trainers over twintig jaar veredelde 

wetenschappers zijn. Ze kunnen na-

tuurlijk niet alles weten van de ver-

schillende kennisgebieden die moge-

lijk invloed op het sportieve resultaat 

hebben. De kern van het trainersvak 

blijft hetzelfde: het creëren van een 

winnend team.

Een trainer-coach moet verstand 

hebben van speelwijzen en zijn visie 

kunnen overbrengen aan zijn spelers. 

Maar alles daaromheen verandert wel. 

En ook in die nieuwe omgeving blijft 

hij de spin in het web. Dat vraagt om 

goede, ondersteunende specialisten 

die de juiste informatie voor hem ver-

zamelen en selecteren. De technische 

staf zal dus nog groter worden.

Verder nemen de digitale hulpmid-

delen een grote vlucht. Dan denk ik 

bijvoorbeeld aan de manier waarop 

iPads op de bank worden gebruikt. 

Mensen moeten daar goed mee leren 

omgaan. Dus krijgt het gebruik van di-

gitale hulpmiddelen een prominentere 

plaats in de opleiding. In het verleng-

de daarvan geldt de toenemende in-

vloed van de social media. We weten 

allemaal dat social media bedreigend 

kunnen zijn. Uitlatingen van spelers 

kunnen het teamproces verstoren. 

Maar de social media bieden ook 

kansen. Onze samenleving wordt in-

dividualistischer. Mensen zijn minder 

op elkaar aangewezen. Online com-

municeren lijkt de nieuwe standaard 

te worden. Een trainer-coach moet 

zich realiseren wat deze ontwikkeling 

voor consequenties voor zijn team-

proces heeft. Hij moet zich – anders 

gezegd – aanpassen aan het tijdsbeeld 

waarin hij werkt. Ik sluit niet uit dat 

voetbaltrainers in het betaalde voetbal 

op termijn hun spelers via Facebook 

of Instagram een motiverend bericht 

voor de wedstrijd sturen. Of dat ze 

zich via de social media in het karak-

ter van hun spelers gaan verdiepen. 

Dit neemt niet weg dat het omgaan 

met spelers, staf en andere betrok-

kenen een belangrijke competentie 

van de trainer-coach is en zal blijven. 

Communiceren blijft dan ook een be-

langrijke vaardigheid.

Ik denk dat van een trainer-coach 

meer op psychologisch vlak wordt 

gevraagd. Neem de voetbalclubs die 

worden opgekocht door rijke eigena-

ren. Zij zien clubs vaak als een inves-

tering. En dus worden spelers gezien 

als producten. Ze worden sneller ver-

kocht om geld aan hen te verdienen. 

De trainer-coach van de toekomst 

moet binnen dat krachtenveld zorgen 

voor prestatiesfeer, waarbij een eigen 

speelwijze wordt ontwikkeld en waar-

mee niet alleen incidenteel succes 

wordt geboekt. En aan de andere kant 

wordt van trainers nog meer flexi-

biliteit gevraagd. Ze krijgen vaker te 

maken met selecties die continu aan 

veranderingen onderhevig zijn.

Let wel: ik spreek tot dusver over 

het betaalde voetbal en over moge-

lijke toekomstige ontwikkelingen. In 

bredere zin denk ik dat voetbal over 

twintig jaar een andere positie in de 

maatschappij bekleedt. Voetbal is dan 

niet alleen meer een prettige hobby, 

maar een middel waarmee allerlei 

zaken worden beïnvloed. Denk aan 

de manier waarop kinderen zich een 

gezondere levensstijl aanleren. Of dat 

ze zich door de voetbalsport beter 

leren handhaven in groepen. Hoewel 

we natuurlijk erkennen dat de wereld 

verandert, geldt ook hier dat trainers 

dicht bij de kern van hun werk moe-

ten blijven.”    

Han Berger is sinds 2009 Technisch 

Directeur bij de Australische Voetbal-

bond. Hij is onder meer verantwoorde-

lijk voor alle nationale teams, de ont-

wikkeling van de trainersopleidingen 

van het land en de implementatie van 

een nationaal leerplan voor (jeugd)

trainers van alle leeftijdsgroepen.

 

Han Berger: “De voetbaltrainer van 

de toekomst wordt meer en meer ie-

mand die leiding geeft aan een team 

van specialisten. Deze ontwikkeling 

heeft zich de laatste decennia al laten 

zien. Toen ik in mijn beginjaren trai-

ner was, stond ik eerst een uur ballen 

te schieten op de keepers en daarna 

kwamen de spelers naar buiten. Dat is 

nu niet meer denkbaar.

Verder denk ik dat het gebruik van 

video-analyse en het hoogwaardig tes-

ten en meten in de toekomst een nog 

grotere vlucht zal nemen. Natuurlijk 

is de tijd dat coaches puur intuïtief 

te werk gingen allang voorbij, maar 

ik vind wel dat de wetenschappelijke 

ondersteuning sportspecifiek moet 

 ‘Als de wetenschap het voetballen 

gaat domineren, betwijfel ik of dat een 

goede ontwikkeling is’
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In vergelijking met de trainer die ik van PSV kende, is Guus duidelijk harder geworden. Ik kon aan alles merken dat 
hij alles voor dit WK opzij heeft gezet. Hij was enorm scherp en tegelijkertijd ook heel ontspannen.

Ronald Koeman (assistent-bondscoach, in De Voetbaltrainer 75, 1998)

zijn. Ik ben het daarom volledig met 

Raymond Verheijen eens dat het voet-

bal de wetenschap moet ‘bevragen’ en 

niet andersom. Als de wetenschap het 

voetballen gaat domineren, betwijfel 

ik of dat een goede ontwikkeling is. 

Zo stellen sommige wetenschappers 

in Australië dat je op basis van fy-

sieke en genetische testgegevens kunt 

voorspellen in welke sport iemand de 

top kan halen. Je ziet hier sporters op 

hun achttiende en later nog switchen 

van sport op het hoogste niveau, met 

name tussen Rugby en AFL. Dit is 

dan vooral mogelijk omdat in deze 

sporten het verschil gemaakt wordt 

op basis van fysieke, fysiologische 

en conditionele eigenschappen. Voor 

voetbal geloof ik daar absoluut niet in. 

We hebben bijvoorbeeld het WK 2010 

uitgebreid geanalyseerd op technisch 

maar ook fysiek/conditioneel gebied. 

Het bleek dat er nauwelijks noe-

menswaardige verschillen waren in 

conditioneel opzicht en dat dit zeker 

niet de doorslaggevende succesfactor 

was. Het nationale team van Australië 

scoorde in 2010 ‘hoger’ dan Neder-

land, Spanje of Duitsland als het gaat 

om het aantal gelopen kilometers of 

sprints per wedstrijd, maar waar het 

vooral om gaat: slim lopen in plaats 

van veel lopen.

De Aziatische ‘UEFA’ (AFC) heeft be-

sloten om een Aziatisch Onder 14 

kampioenschap te organiseren. Vol-

gens mij is dit een heel slechte ont-

wikkeling. We hebben het hier over 

een gebied van Oezbekistan tot aan 

Australië. De kwalificatietoernooien 

dienen dan al twee jaar eerder aan te 

vangen als de spelers nog twaalf jaar 

zijn. Afgezien van de enorme reisaf-

standen voor zulke jonge kinderen 

werkt dit het in Azië veel voorko-

mende ‘age cheating’ en het geboor-

temaandeffect alleen maar verder in 

de hand aangezien het bij de meeste 

landen alleen maar om winnen gaat 

en dus vooral de vroegrijpers zullen 

worden geselecteerd.” 

Edmond Claus werkt sinds oktober 

2011 voor de Chinese voetbal bond 

(CFA). In die periode heeft hij ver-

schillende projecten ondersteund en 

tot eind vorig jaar bij het nationale 

Onder 19-team als assistent-trainer 

gefunctioneerd. Op dit moment is 

hij adviseur en expert voor het elite 

jeugdvoetbal programma in China. 

Daarnaast assisteert hij Jan Olde Rie-

kerink bij het coachen en trainen van 

de Onder 16 en Onder 19.

Regelgeving 2034
Edmond Claus: “Ik verwacht dat er tot 

2034 grote veranderingen binnen het 

mondiale opleiden van jeugdvoetbal-

lers zullen plaatsvinden. De verande-

ringen zullen worden ingeleid door 

verscherpte regelgeving en steeds 

verder doorgevoerde certificeringssy-

stemen. Met name regels als Financial 

Fair Play en ‘Home Grown players’ 

zullen de ontwikkelingen en de fi-

nanciële input in de jeugdopleidingen 

verder stimuleren. Een negatieve 

ontwikkeling voor de opleidingen 

is de mogelijke afschaffing van het 

transfersysteem. Dit zal clubs minder 

stimuleren om zelf op te leiden. Een 

certificeringssysteem gekoppeld aan 

licentievoorwaarden zal hiervoor een 

‘Spelers zullen op steeds jongere leef-

tijd op topniveau moeten kunnen ac-

teren’

oplossing bieden. Ik verwacht dat veel 

voetbalbonden hier in de toekomst 

mee zullen gaan werken. Verder ver-

wacht ik door de steeds betere ver-

bindingen binnen en tussen landen, 

dat de jeugdcompetities op topniveau 

mondialer zullen zijn. Denk daarbij 

aan de huidige Next Generation of 

Youth Champions League.”

Inhoud opleiding 2034
Edmond Claus: “Voetbal zal ook in 

2034 mondiaal de grootste sport zijn. 

Doordat de financiële mogelijkheden 

in het westen niet meer onbegrensd 

blijken te zijn, zal er meer aandacht 

komen te liggen op een combinatie 

van slim aan- en verkoopbeleid en 

zelf opleiden: het concept waar Ajax 

al jaren zeer succesvol mee is. In Ne-

derland schat ik in dat er steeds meer 

in Regionale Jeugdopleidingen zal 

worden opgeleid en er steeds minder 

clubs met een eigen opleiding zullen 

bestaan. Ik denk dat er steeds meer 

nadruk komt te liggen op specialisme 

en dat daarop ook de coachingstaf van 

voetbalopleidingen wordt ingericht. 

Om specialistischer te kunnen trainen 

zal er meer en effectiever getraind 

gaan worden. Uiteindelijk blijft voet-

bal een teamsport en zal de (team)

tactische benadering van het voetbal 

gehanteerd moeten blijven. Het voet-

balspel zal in de basis niet verande-

ren. Uiteindelijk blijft het in voetbal 

altijd om dezelfde principes gaan; 

bal, tijd en ruimte. Deze principes 

toegepast in voetbal leveren de zoge-

naamde ‘basisvoetbalwetmatigheden’ 

op. Voorbeelden hiervan zijn: spelers 

zijn altijd in beweging, elke bal heeft 

een boodschap, tempo van het spel 

wordt bepaald door de beweging rond 

de bal etc. 

Innovaties en technologie zullen een 

grote vlucht nemen binnen de oplei-

dingen. Het bedrijfsleven zal steeds 

vaker een combinatie aangaan met 

jeugdopleidingen en universiteiten. 

Hierdoor kunnen research, testen, 

ontwikkeling en productie elkaar ver-
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Veel van de huidige keeperstrainers schaar ik onder de reactiekeepers, terwijl er tegenwoordig veel andere 
kwaliteiten gevraagd worden.

Frans Hoek (voormalig keeperstrainer van FC Barcelona, in De Voetbaltrainer 143, 2007)
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sterken. Met name op het gebied van 

data-analyse, bewegingsanalyse, tal-

entherkenning en fysieke training is 

er al veel voorhanden en in ontwikke-

ling. De huidige voetbalvideospelletjes 

zijn daarvan de voorlopers. 

In 2034 mag je aannemen dat er - met 

name op het gebied van tactische 

keuzes maken - getraind kan worden 

in simulatoren of via iPad-achtige ap-

paraten. Aangezien spelers, zeker bij 

afschaffing van het transfersysteem, 

steeds jonger al op topniveau moeten 

kunnen acteren, wordt de fysieke en 

tactische ontwikkeling steeds rele-

vanter en zal de voetbalwereld ge-

noodzaakt zijn om op bovenstaande 

terreinen progressie te boeken. Tal-

entherkenning zal daarbij de grootste 

impact hebben op de opleidingen, de 

visie op scouten en de infrastructuur 

van competitief voetballen. 

Het kind dat voetbalt, zal ook veran-

deren in de komende twintig jaar. 

Vroeger wijs, sneller volwassen, mon-

diger en zelfstandiger. Dit vraagt om 

een aanpassing van het coachgedrag 

en de inhoud van de coachopleiding 

van de toekomst.”

Lees de visie op de Chinese voetbaltoe-

komst van Edmond Claus op de website 

van De Voetbaltrainer.

Ed Graper (TC I) is ‘Managing Coach-

Football Feeder Groups, Aspire Aca-

demy’ in Qatar. Hij volgde vorig jaar 

in Nederland de opleiding tot Hoofd 

Jeugdopleiding in het betaald voetbal.

 

Ed Graper: “In de topopleiding van het 

voetbal staat het individu en dus ook 

de mens achter de voetballer meer 

centraal. Daarnaast is een betere af-

stemming en interne/externe samen-

werking van essentieel belang voor 

een moderne, succesvolle topjeugd-

opleiding. Voetbal, spelers en staf 

zijn leidend en behoren met elkaar 

verbonden te zijn. Hoe harmonieuzer 

deze drie componenten samenwerken 

des te beter het eindresultaat zal zijn: 

jeugdspelers voor het hoogst haalbare 

niveau opleiden die binnen een team 

competitief, onderscheidend en win-

naars kunnen zijn. Maken wij gebruik 

van specialisten in de staf en maken 

wij gebruik van hulpmiddelen om 

iedereen optimaal te laten renderen? 

Klagen wij over zaakwaarnemers of 

werken wij samen met zaakwaarne-

mers? Praten wij over spelers of pra-

ten wij regelmatig mét onze spelers 

en hun ouders/verzorgers? Hoeveel 

aandacht is er voor het verbeteren van 

een gezonde leefstijl? Het creëren van 

een topsportmentaliteit gebeurt mijn 

inziens zeker ook buiten de lijnen. 

Je zult dus moeten investeren in de 

‘sleutelfiguren en -processen’ van de 

voetbalontwikkeling en spelersont-

wikkeling. Het jeugdvoetballeerproces 

moet gericht zijn op ontwikkelen en 

competitief zijn. 

Bij de internationale topjeugdopleidin-

gen komen wij steeds meer diversiteit 

en specialisme tegen. Diversiteit bij 

de spelers en staf omdat kwaliteit 

het uitgangspunt is. Als specifieke 

kwaliteiten niet beschikbaar zijn, dan 

halen wij deze specifieke kwaliteiten 

binnen.”

Begeleiding
Ed Graper: “Er moet dus meer aan-

dacht komen voor maatwerk. Voetbal 

is leidend, maar de voetballer ontstaat 

vanuit de mens. Wat weten wij eigen-

lijk over de mens achter de voetbal-

ler en wat doen wij effectief aan de 

ontwikkeling van de mens achter de 

jeugdvoetballer? Hoe controleren we 

of weten we dat (en wat) er (concreet) 

geleerd wordt? Hoeveel tijd besteden 

we aan het evalueren met spelers? 

Het individu heeft het team nodig en 

het team heeft het individu nodig, dus 

een integrale benadering is altijd een 

voorwaarde. We kunnen het product 

top(jeugd)voetbal niet in verschil-

lende onderdelen scheiden maar wel 

vereenvoudigen naar leeftijd, niveau, 

omgeving etc. 

Het sterrensysteem van de KNVB 

toetst aan de hand van de omschre-

ven criteria en veel bvo’s verdienden 

in het verleden bijvoorbeeld vier ster-

ren. Maar wat is nu het belangrijkste 

als het randvoorwaardelijk groten-

deels in orde is? Ik zou zeggen: het 

menselijk kapitaal in de breedste zin 

van het woord! Hoeveel aandacht be-

steden wij nu werkelijk aan het bege-

leiden en ontwikkelen van jeugdtrai-

ners en -spelers? Proberen wij onze 

spelers en stafleden zo veel mogelijk 

uit hun comfortzone te halen om zich 

optimaal te ontwikkelen? Willen wij 

blijven voldoen aan de minimale eisen 

(sterrensysteem KNVB) of moeten we 

meer gaan werken naar de bovenkant 

(op zoek naar ons plafond in de breed-

ste zin van het woord)?

Een toekomstgericht Hoofd Opleiding 

richt zich naast voetbalontwikkeling 

ook steeds meer op het ontwikkelen 

van mensen en begeleiden van pro-

cessen. Een succesvolle bvo onder-

scheidt zich vooral door betrokken-

heid en kwaliteit van het personeel, 

van jeugdtrainer via materiaalbeheer-

der tot wedstrijdsecretaris. Hier valt 

nog veel winst te boeken.”

Wat kunnen wij van de Qatari’s leren? 

Welke randvoorwaarden voor de jeugdop-

leiding moeten optimaal worden ingevuld 

volgens Ed Graper? Lees dit op de website 

van De Voetbaltrainer. 

‘Er moet nog meer aandacht komen 

voor maatwerk’
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