WINNAARS VAN MORGEN

Tekst: Ruud Doevendans en Paul Geerars

Jelle Goes, Technisch Manager Nationale Jeugdteams, over Winnaars van Morgen

‘Trouw aan cultuur, eisen
van vandaag toevoegen’
Eerst was er het congres in Utrecht, december 2014. Toen, op het oog, werd het stil. Niets was minder waar,
want achter de schermen werkte de KNVB in diverse projectgroepen, waarin ca. zeventig trainer-coaches,
Technisch Directeuren, scouts en Hoofden Jeugdopleidingen zitting hadden, aan een masterplan voor de
toekomst. Dit rapport voor het Nederlandse voetbal is er inmiddels: Winnaars van Morgen. Een plan te omvangrijk om in één editie van ons vakblad te behandelen. Daarom nu een inleiding, en nadere artikelen over
de afzonderlijke aandachtsgebieden in de komende afleveringen. Aan het woord Jelle Goes, Technisch Manager en een van de drijvende krachten achter het rapport.

Als Nederland niet rap betere resultaten gaat halen in de Europese
clubtoernooien, raakt het over twee
seizoenen de vaste plek voor de kampioen in de Champions League kwijt.
Dan moet ook de Nederlandse titelhouder via de kwalificatieronden zijn
stekje afdwingen. En hoe die veelal
verlopen (gedurende de laatste tien
seizoenen haalde zelden een Nederlandse deelnemer via de kwalificaties
de poulefase) is maar al te duidelijk.
En het WK 2014 mocht dan onverwacht een spectaculair resultaat opleveren, het EK 2012 deed dat bepaald
niet en voor de versie van 2016 wist
Oranje zich niet eens te kwalificeren.
Het gaat, eufemistisch gesteld, niet

bijster goed met ons voetbal op het
hoogste niveau.
Jelle Goes, Technisch Manager sinds
2013, hoef je het niet te vertellen: “Het
WK-succes leidde even af, maar we
wisten al eerder wat de tendens was.
Zelfs al was Nederland daar wereldkampioen geworden, dan nog hadden
we de besloten om ons voetbal onder
de loep te nemen.” Er moet een continue doorstroom van talenten komen,
die kwalitatief aansluiten bij wat op
topniveau gevraagd wordt. Daartoe
werd het hele voetballandschap geanalyseerd: op spelers- en teamniveau, ten aanzien van de trainers en
met betrekking tot de competities
die de KNVB aanbiedt. Waar staan

we, wat moet beter en hoe gaan we
dat doen? Goes geeft de aftrap voor
een serie artikelen die u de komende
edities in De Voetbaltrainer zult aantreffen: verplichte kost voor iedereen
die een rol vervult binnen de voetbalwereld, want er gaat het nodige
veranderen.
Onze toptalenten gaan doorgaans vroeg
naar het buitenland, onze internationals
niet meer naar buitenlandse topclubs,
onze Eredivisie kalft af. Is het niet gewoon
een kwestie van geld?
Jelle Goes: “Onmiskenbaar speelt geld
een rol. We hebben gezien dat de
begrotingen van onze eredivisieclubs
heel stabiel zijn gebleven, de andere
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Arrigo Sacchi en Jelle Goes.

landen spoten bij ons vandaan. Wij
zijn dus niet in staat topcontracten te
bieden. Maar dat mag nooit een reden
zijn om je hoofd af te wenden als het
gaat om opleiden. Talentherkenning
en opleiding zijn veel minder afhankelijk van vele miljoenen.”
Wat zijn de concrete resultaten geweest
van het congres van 2014?
Jelle Goes: “Allereerst zijn daar elf
speerpunten uit gekomen, zaken waar
het Nederlandse voetbal zich op zou
moeten richten om zichzelf te kunnen
verbeteren. We hebben toen bewust
niet de fout gemaakt door als KNVB,
vanuit een ivoren toren, te willen bepalen wat we moesten doen. Er is erg
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veel kennis en kunde aanwezig in het
Nederlandse voetballandschap. We
hebben gevraagd om met elkaar te bespreken, binnen die elf speerpunten:
1. Wat is de huidige situatie, 2. Wat
is de probleemanalyse, 3. Wat zijn de
aanbevelingen en 4. Wat zijn de acties
die moeten worden ondernomen en
de verantwoordelijkheden? Daarnaast
hebben we zelf veel gesprekken en interviews gehouden, zowel in binnenals buitenland, waarbij de bereidheid
om mee te denken enorm is geweest.
Vanaf het begin van 2016 zijn we alle
informatie gaan bundelen.”

DE NEDERLANDSE VOETBALCULTUUR

WINNAARS VAN MORGEN

Nederland breidde bestaande ideeën uit en heeft het voetbal
“veranderd
in een werkelijke teamsport. Daarmee heeft het anderen de
ogen geopend. Het Nederlandse voetbal was altijd vooruitstrevend,
revolutionair, positief en heeft fantastische spelers voortgebracht.
Dat revolutionaire is verdwenen. Nederlandse spelers worden alleen
opgeleid in aanvallen en opbouwen. Andere teams kunnen zich daar
makkelijk op instellen, jullie creëren zo moeilijkheden voor jezelf.
Er wordt zwak verdedigd, er is weinig beweging zonder bal, de linies
zijn niet kort en compact genoeg en de passie ontbreekt wel eens
bij jullie spelers.
- Arrigo Sacchi

”

WINNAARS VAN MORGEN
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Het rapport ‘Winnaars van Morgen’ is er
gekomen. Hoe wordt dit verder gemonitord?
Jelle Goes: “Het rapport in een levend document. Ieder jaar zullen we
met een nieuw congres komen om
te bespreken wat we gedaan hebben

aanvallend, dominant en creatief voetbal zijn universele waarden geworden; het Nederlandse voetbal is stil blijven staan, fysiek, technisch, maar
ook qua tempo, (winnaars)mentaliteit en zeker in verdedigend opzicht.
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gebrek aan kracht en inhoud, worden nu wel opgepikt, omdat veel meer
de nadruk wordt gelegd op hun technische en tactische kwaliteiten. Daardoor heeft het Duitse voetbal inmiddels meer Nederlandse trekken (lees:
Wedstrijd van de toekomst
aanvallend, creatief, dominant) gekregen dan het Nederlandse voetbal
We vatten de trends in de teamfuncties verdedigen, omschakelen en aanvallen als volgt samen in de beschrijving van
zelf. Zo’n toevoeging moet ook in Nederland worden gemaakt, alleen omde wedstrijd van de toekomst:
gekeerd: niet alleen kijken naar technische en tactische kwaliteiten, maar
ook naar fysieke en mentale kracht. Niet alleen aanvallers opleiden, maar
Verdedigen:
ook verdedigers.
Maar
vooral:
die alles
• vaker dan nu spelen teams compacter, met de linies dichter
op elkaar, en
opereren
ze spelers
vanaf eigen
helft; geven om te winnen.
• e
 r wordt meer vanuit een positie of zone verdedigd;
• iedere speler draagt bij aan verdedigen; verdedigen is teamwork geworden;
48
• er wordt agressief en veel druk op de bal gegeven, waardoor er voor de tegenstander nog minder tijd is om te handelen.
Omschakelen:
• er wordt in een zeer hoog tempo omgeschakeld van verdedigen naar aanvallen;
• er wordt in een zeer hoog tempo omgeschakeld van aanvallen naar verdedigen, waarbij meer spelers betrokken zijn.
Aanvallen:
• er wordt vaak in een wisselende formatie gespeeld en ook in de speelstijl wordt gevarieerd;
• het accent ligt op het creëren en benutten van de operationele ruimtes;
• waar de bal zich bevindt wordt een overtal van spelers gecreëerd;
• spelers, met name de middenvelders en spitsen, wisselen intensiever van positie;
• de backs zijn zeer aanvallend ingesteld, waardoor er ook sprake zal zijn van een toenemend aantal voorzetten vanaf
de flanken;
• het aantal passes per team gaat omhoog, waarbij het positiespel meer over de grond plaatsvindt;
• er is langer balbezit op de helft van de tegenpartij;
• de opbouw start vaker in de as van het veld en blijft daar ook; op de helft van de tegenpartij worden de zijkanten gezocht en benut;
• aanvallende acties worden met een steeds hogere explosiviteit uitgevoerd, waardoor het speltempo omhoog gaat.
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� Infographic omzet van clubs in Europa
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OVERIGE INFORMATIE
Ieder seizoen wordt uitgedrukt als een kalenderjaar. Bijvoorbeeld seizoen 2014/2015 is 2015 in de figuur. Data is verkregen via de
UEFA en was alleen beschikbaar t/m 2014.
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steeds intensiever, spelers moeten
sneller denken en sneller handelen en
dit steeds langer en vaker kunnen volhouden. En we moeten niet vergeten
dat pauzes voor topvoetballers wel zo
ongeveer tot het verleden behoren: ze
moeten tien tot elf maanden van het
jaar pieken. De eisen worden daarom
niet alleen technisch en tactisch veel
hoger, maar ook als het gaat om het
fysieke aspect. Je begrijpt dat dit voor
een belangrijke kwestie als talentherkenning wel iets betekent. Wat echter
zal blijven, is dat de unieke talenten
beslissend zullen blijven tijdens wed-
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strijden: de Pogba’s, de Hazards en de
Iniesta’s winnen wedstrijden voor je.
Het verschil is echter dat het spel in
toenemende mate gespeeld wordt in
de kleine ruimte, waardoor één zo’n
speler in je team niet meer voldoende
is. Je zult er meerdere moeten hebben.”
U heeft het over kleinere ruimtes. Is dat
écht zo, of zijn we door onze speelstijl niet
meer in staat snel de ruimtes te benutten?
Italië had op het EK weinig last van kleine
ruimtes, die waren in vier passes aan de
overkant.
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Jelle Goes: “Dat klopt. Maar zij verdedigen wel weer massaal en dus maken
zij de ruimtes voor de tegenstander
erg klein. Je ziet dat vrijwel alle teams
op topniveau momenteel in staat
zijn om heel compact te verdedigen,
waar dan ook op het veld. En dat vereist genoeg spelers die hiermee uit
de voeten kunnen, die dus vaardig
zijn in die kleine ruimte. Maar als je
het hebt over diepgang in de passing
creëren, dan heb je gelijk en moeten
we constateren dat we daar – ook en
vooral in de opleiding – veel beter in
moeten worden. Maar dat geldt ook
voor andere handelingen aan de bal.
Op topniveau zijn spelers tegenwoordig vaak in staat om met één of zelfs
twee spelers die hen onder druk zetten, weg te draaien. Daar heb je de
elementen sneller denken en sneller
handelen terug, als individu maar
ook op teamniveau. Op internationaal
niveau moeten alle spelers binnen
het team technisch optimaal vaardig
zijn, tot aan het hebben van scorend
vermogen toe. Kijk maar eens naar de
functie van de rechts- en linksback,
hoe bepalend die in aanvallend opzicht vaak zijn. Daar komt nog eens
bij dat in het huidige topvoetbal doorlopend positiewisseling plaatsvinden.
We moeten hogere eisen stellen aan
spelers, trainers en competities.”
Kunt u een concreet voorbeeld geven aan
wat we verkeerd doen?
Jelle Goes: “Neem als voorbeeld een
ingeburgerde term in het Nederlandse
voetbal: ‘Haal hem eruit.’ Sta je onder
druk aan één kant van het veld, de
bal terugspelen om vervolgens te openen aan de andere kant. Soms is dat
natuurlijk goed, maar vaak vertraagt
het ons eigen spel en geeft het alleen
maar tijd aan de tegenstander om zich
te reorganiseren. De eerste reflex zou
moeten zijn: snel opendraaien, snel
diep kijken en het spel in voorwaartse
richting verleggen. Dat heeft dus ook
te maken met communicatie. Al met
al praten we over voetbalgedrag waarin we moeten verbeteren.”
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en daarbij misplaatst arrogant geworden in de uitvoering. Andere landen
hebben zich ontwikkeld, jullie zijn hetzelfde blijven doen.’ Wij zijn niet in paniek, maar moeten de lat aanmerkelijk
hoger leggen. Daarbij gaat het ook, zoals ook een aantal bondscoaches zullen
beamen, over de bereidheid om harder
te werken, meer inspanning te leggen
in de trainingen en de wedstrijden.
Want dat is de internationale norm.”
Als Sacchi het heeft over voorspelbaarheid, praten we meer over de maníer van
spelen dan over bijvoorbeeld een formatie
waarin dat gebeurt.
Jelle Goes: “Precies, het gaat veel meer
over de speelstijl dan over het spelsysteem. Wij willen in Nederland nog
te veel ophangen aan het spelsysteem.
Ook 1:4:4:2 kan heel aantrekkelijk,
aanvallend en creatief zijn en daarmee voldoen aan de uitgangspunten
waarmee we willen spelen. Een spel-

systeem is ondersteunend aan hoe je
wilt opleiden en hoe je wilt winnen.
Daarin willen wij een bepaalde voetbalcultuur met ons meebrengen. We
willen dus creatieve spelers blijven
opleiden, en daarin moet de lat omhoog. Villarreal speelde tegen Liverpool in de halve finale van de Europa
League in een 1:4:4:2-formatie en het
was een geweldige wedstrijd. Daarin
was dus de speelstijl leidend. Niet de
punt naar voren of de punt naar achteren, of twee of drie aanvallers.”
De focusgebieden van resp. de teamspeler, de trainer-coach en opleidingen en de
competitie leiden in het plan Winnaars
van Morgen tot aanbevelingen (zie ook de
pagina’s 60, 61 en 62).
Jelle Goes: “Van oudsher hebben we
het, onder invloed van de voormalige
KNVB-coaches Rinus Michels en Bert
van Lingen, vaak gehad over TIC:
techniek, inzicht en communicatie.

Foto: KNVB Media

De noodzaak tot het veranderen van voetbalgedrag, wat betekent dit voor trainers?
Jelle Goes: “Bij bijeenkomsten voor
Hoofden Jeugdopleiding, zoals we die
ook in het verleden vaak hebben gehad, moeten we veel meer vanuit de
voetbalinhoud gaan praten. Daarin
kunnen ook beelden een rol spelen,
bijvoorbeeld van vertegenwoordigende
teams die recentelijk wedstrijden hebben gespeeld. De kernvraag wordt dat:
wat zien we hier, en hoe gaan we dat
trainbaar maken? Wat is de rol van de
KNVB, wat is de rol van de clubs? Dat
soort zaken moet ook in de opleidingen TC I en TC I Jeugd terugkomen. Het
is geen kwestie van breken met onze
voetbalcultuur. Ook buitenlanders met
wie we gesproken hebben, zeggen dat:
trouw blijven aan je voetbalcultuur.
Maar daar wel zaken aan toevoegen en
doorontwikkelen, die aansluiten bij de
eisen van vandaag. Arrigo Sacchi zei:
‘Jullie zijn erg voorspelbaar geworden

‘We kunnen nu meer stagedagen in Zeist organiseren voor Onder 15 en Onder 19.’
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Die vind je ook nu als het gaat om de
ontwikkelbare bouwstenen als het
gaat om talentherkenning en -ontwikkeling nog terug, maar we hebben
daar twee aan toegevoegd: de winning
mindset en de fysieke component.
Daar moet dus meer aandacht aan
besteed worden, mits we maar blijven
bedenken dat snel denken en snel
handelen aan de top de factoren zijn

een speler omgaat met elementen
die we vervatten onder de term winning mindset: waarom moet ik harder
werken, meer lopen? Hoe hij daarop
reageert, is heel belangrijk. Het belang
van presteren en winnen moet meer
aandacht krijgen, zeker vanaf Onder
17. Maar misschien ook wel op jongere leeftijd. Winnen als onderdeel van
je ontwikkeling. Misschien hebben wij

‘Bij succesvolle landen kijkt men
in de talentherkenning eerst naar
winnaarsmentaliteit’
die het verschil maken. Daar is de
speler die al deze elementen het best
heeft ontwikkeld, vaak beslissend. In
landen die nu op ons voorlopen, letten ze bij talentherkenning als eerste
op winnaarsmentaliteit, de intrinsieke
drive van spelers om alles uit zichzelf
te halen. Waar bij ons het vertrekpunt
vaak balvaardigheid is. Daar kijken
zij óók naar, maar dit wordt alleen
van écht belang als de speler de juiste
instelling heeft. En als je dan een stap
verder gaat, kijk je niet alleen naar de
herkenning daarvan, maar ook naar
de ontwikkeling.”

als trainer-coaches dit aspect minder
belangrijk gemaakt, en zijn we er zelf
schuldig aan.”

Is dat niet veel te laat, hebben spelers zich
dan niet al lang ‘verkeerd’ gedrag eigen
gemaakt?
Jelle Goes: “In feite speel je het spel altijd om te winnen, vanaf het moment
dat je op het schoolplein voetbalt. Dat
element moeten we niet wegnemen.
Op het moment dat jeugdige voetballers op een heel oorspronkelijke manier het spel willen spelen, halen wij
dat aspect vaak weg: winnen is niet
belangrijk. Je moet ‘willen winnen’
gebruiken in het proces. En natuurlijk
weet de trainer dat, ook afhankelijk
van de manier waarop je wilt spelen,
verliezen of gelijkspelen erbij hoort.
Maar het startpunt moet in feite altijd
zijn: we willen tijdens trainingen en
wedstrijden beter worden, en dat kun
je ook aflezen aan wedstrijdresultaten. Dat winnen en verliezen moeten
we niet groter maken dan het is, maar
wij maken het vaak kleiner.”

Dat ontwikkelen, hoe doet een trainer dat?
Jelle Goes: “Door er tijdens trainingen de nadruk op te leggen. Wij zien
beelden terug van onze nationale
jeugdteams, en dan constateren we
soms dat spelers niet fel genoeg de
duels aangaan of in de omschakeling
niet snel genoeg reageren. Natuurlijk
kun je dan achteraf, met die beelden,
de speler daarop wijzen. Maar wat
heeft het voor waarde wanneer je niet
tijdens trainingen diezelfde speler met
zijn voetbalgedrag confronteert, met
zijn bereidheid om beter te worden
als individu en in de teamprestatie
(en dus te willen winnen)? Dan laat
je als trainer waardevolle momenten
lopen. Dan kun je ook monitoren hoe
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FOCUSGEBIED: DE TEAMSPELER

Focusgebied De teamspeler.
Voorbeeld van een aanbeveling:

6. “STRUCTURELE AANDACHT VOOR
WINNING MINDSET “
PROBLEEM:
Er is bij het scouten en opleiden van talenten te weinig aandacht voor
kwaliteiten als het nemen van eigen verantwoordelijkheid, intrinsieke motivatie, het stellen van persoonlijke doelen, grenzen overgaan om je doel
te bereiken, zelfreflectie en het kunnen omgaan met tegenslag en kritiek.
Dit zijn doorslaggevende succesfactoren voor spelers om zichzelf door te
ontwikkelen. Daarnaast wordt de omgeving rondom de speler – denk aan
de ouders en zaakwaarnemers, waarbinnen talenten keuzes moeten maken – steeds complexer.
AANBEVELING:
Er moet structurele aandacht komen voor een winning mindset in de
jeugdopleidingen. Aanleg en trainbare factoren die samenhangen met de
winning mindset moeten daarvoor worden uitgediept.

6

ACTIES:
kk BVO’s: winning mindset als bouwsteen opnemen in de programma’s van
de jeugdopleidingen;
kk KNVB en BVO’s: opzetten van een platform winning mindset;
kk KNVB: winning mindset opnemen in opleidingen van de KNVB
Academie.
WINNAARS VAN MORGEN

s

WINNAARS VAN MORGEN

TOELICHTING:
In het platform winning mindset zullen clubs, KNVB en expertise van buiten het voetbal samenkomen voor een verdere uitwerking van het begrip
winning mindset. Ook zullen zij komen met voorstellen richting BVO’s en
KNVB op het gebied van scouting en trainbare factoren die samenhangen
met de winning mindset.
PLANNING:
kk winning mindset als bouwsteen opnemen in de programma’s van de
jeugdopleidingen;
kk platform winning mindset start in september 2016, eerste conclusies volgen in mei 2017.

98
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Focusgebied De trainer-coach
Voorbeeld van een aanbeveling:

FOCUSGEBIED: DE TRAINER-COACH

B Probleemanalyse, aanbevelingen,
acties en planning
1. “MEER AANDACHT VOOR SPECIALISTISCHE THEMA’S
IN DE OPLEIDINGEN”
PROBLEEM:
Er zijn belangrijke trainer-coachaspecten die momenteel nog geen plaats
hebben binnen de opleidingen. Ontbrekende onderdelen zijn onder meer
de training en coaching in winning mindset (mentale weerbaarheid), de
fysieke ontwikkeling (zie ook het focusgebied ‘de teamspeler’) en het
werken met video- en data-analyse.
AANBEVELING A:
Thema’s als winning mindset, video- en data-analyse, eigen verantwoordelijkheid en talentherkenning (in een logisch methodische lijn) moeten
een plek krijgen in het huidige aanbod van opleidingen. Hiervoor zullen ook
experts van clubs en/of andere sporten worden ingeschakeld.

7

ACTIES:
� KNVB Academie, op voorspraak van de afdeling voetbaltechnische zaken
en in samenwerking met de BVO’s.

WINNAARS VAN MORGEN

PLANNING:
� start 2016/’17 TC2/TC1 (jeugd), daarna waar gewenst doorvertaling naar
andere opleidingen;
AANBEVELING B:
Er zullen, vormgegeven vanuit een voetbalvisie, opleidingen tot fysiek
trainer, liniespecialist, video- en data-analist, talentherkenning en
high-performance coach worden opgezet. De cursisten hebben bij voorkeur een voetbalachtergrond en/of een voetbalopleiding gevolgd.
ACTIE:
� KNVB Academie in samenwerking met clubs.
PLANNING:
Ontwikkelen 2016/’17, uitvoeren 2017/’18.

114
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Focusgebied De competitie
Voorbeeld van een aanbeveling:

2. “OPTIMALISEREN WEDSTRIJDVORMEN”
PROBLEEM:
De wedstrijdvormen O6 tot en met O12 sluiten niet optimaal aan op
de ontwikkeling en het spelplezier van de spelers. Sinds de jaren tachtig wordt vanuit 4 tegen 4 en 7 tegen 7 toegewerkt naar het 11-tegen-11-formaat. Uit recent onderzoek blijkt dat dit niet optimaal
bijdraagt aan de ontwikkeling en het spelplezier van jeugdspelers.
AANBEVELING:
Optimaliseren van de wedstrijdvormen voor de leeftijdscategorieën O6
tot en met O12. Het gaat hierbij om alle facetten die te maken hebben met
de organisatie, inrichting en inhoud van alle wedstrijdvormen; te denken
valt aan het aantal spelers, de veldafmetingen, spelregels, speelduur, et
cetera. Doel: de jongste jeugd beter en met meer spelplezier leren voetballen in wedstrijd- en competitieverband. Zie onderstaande tabel voor
de nieuwe wedstrijdvormen.
Leeftijd

Aantallen

Onder 6

2 tegen 2

Onder 7

2 tegen 2 (4 tegen 4)

Onder 8

6 tegen 6 (5 tegen 5)

Onder 9

6 tegen 6

Onder 10

6 tegen 6

Onder 11

8 tegen 8

Onder 12

8 tegen 8

ACTIE:
� KNVB competitiezaken en amateurvoetbal (AV) en pupillencategorie
Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s).
PLANNING:
Onderzoek 2015/’16, pilot en implementatie 2016/’17, invoering
2017/’18. In mei 2016 wordt het onderzoeksrapport Optimale Wedstrijdvormen opgeleverd, met daarin alle facetten die te maken hebben
met de organisatie, inrichting en inhoud van alle wedstrijdvormen.
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Voetbaltalent
Trainen, coachen en begeleiden

Wat is de rol van de competities hierin?
Want grote verschillen gaan niet meewerken.
Jelle Goes: “Dat klopt, en daarom onderzoeken we ook op dit terrein wat
we kunnen verbeteren. De trainer kan
natuurlijk wel tegen spelers roepen dat
ze met een hogere intensiteit moeten
spelen, maar als je ook op zeventig
procent de wedstrijd wel wint, zal
zo’n speler geneigd zijn te denken:
helemaal niet nodig. De weerstand
moet simpelweg omhoog. Je hoort van
jeugdspelers die op jonge leeftijd naar
het buitenland zijn gegaan, dat zij daar
echt geen wedstrijden tegengekomen
waarin je het op zeventig procent afkunt. En als we dat doortrekken naar
de jongste categorieën bij ons, misschien moeten we dan in de toekomst
per seizoen niet tweemaal zoals nu
gebeurt, maar driemaal herindelen.
Wat we nu in ieder geval al voor elkaar
hebben, is dat we met Onder 15 en Onder 19 meer stagedagen in Zeist kunnen organiseren en voor deze spelers
meer trainingen en wedstrijden op het
hoogstmogelijke niveau kunnen aanbieden. Vergelijk je het met toplanden,
zitten wij nu nog aan de onderkant als
het gaat om gezamenlijk trainen en
spelen. Dat zouden we graag naar het
niveau brengen waarop dat in bijvoorbeeld Duitsland is.”

Dan is er nog de bouwsteen ‘fysieke ontwikkeling’. Wat zijn de stappen die op dat
terrein genomen zijn of nog genomen gaan
worden?
Jelle Goes: “Onze werkgroep ‘Fysieke
Ontwikkeling’ is hier druk mee bezig.
Ook hier hebben we nadrukkelijk
gekeken naar wat er in de ons omringende toplanden gebeurt. Kijk je
naar landen als Engeland, Duitsland,
Italië en Spanje dan valt het op dat zij
over datasystemen beschikken waarin
voetbaltechnische én fysieke parameters zichtbaar worden en vergeleken
kunnen worden, onderling maar ook
met het buitenland. Wij hebben op
dat terrein meer ‘gezamenlijkheid’
nodig, meer als bond én clubs samen
ergens achter gaan staan en daar ook
samen beter van worden. In dat kader
zouden wij graag willen werken aan
een situatie waarin we met de clubs
investeren in een datasysteem dat in
alle stadions, Eredivisie en toekomstig hopelijk ook in de Jupiler League,
gehangen kan worden en waaruit we
van alles kunnen gaan afleiden. En
dan gaat het primair om data die je
kunt gebruiken bij teamontwikkeling
en op individueel niveau. De voordelen zijn dan groot. Ik ben er dan ook
van overtuigd dat je daar, ook als het
gaat om de verdeling van de kosten,
uit gaan komen.”

Hoe ervaren Nederlandse topspelers de verschillen van de Eredivisie met voetballen
in Europese topcompetities? De KNVB vroeg het een aantal internationals en liet de
beelden zien tijdens het congres in Utrecht in 2014. Wij haalden deze citaten eruit:
Daley Blind (Ajax-Manchester United): “Het tempo bleek in Engeland zowel
in de trainingen als tijdens wedstrijden veel hoger te liggen. Fysiek was het
veel zwaarder. Technisch was het verschil minder groot.”
Klaas-Jan Huntelaar (Ajax-Real Madrid/AC Milan/Schalke 04): “Je merkt dat
je in het buitenland fysiek heel anders benaderd wordt dan in Nederland.
Het gaat niet alleen om verzorgd voetbal, maar vooral om winnen, om de duels. Een andere insteek.”
Arjen Robben (PSV-Chelsea/Real Madrid/Bayern München): “Je komt in een
fysiek sterkere competitie. Als je daarnaast qua balbehandeling en vooral
snelheid van handelen goed genoeg bent, kun je meekomen. Het heeft ook
met de trainer te maken. Mourinho was bij Chelsea extreem veeleisend als
het ging om presteren. Winnen, dan was het goed.”
Stefan de Vrij (Feyenoord-Lazio Roma): “Italiaanse spitsen maken loopacties
waarmee ik niet eerder geconfronteerd was. Zo werden we in de eerste interland ná het WK, tegen Italië, ook verrast. Als je tegen een Italiaanse speler
zegt ‘We willen alleen maar winnen met mooi voetbal’, lacht hij je uit.”

Online: trainers.voetbal.nl
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Samenvatting van het rapport Winnaars van Morgen:
http://www.knvb.nl/downloads/bestand/4045/
winnaarsvanmorgen

Gehele rapport Winnaars van Morgen:
http://www.knvb.nl/downloads/bestand/4452/
winnaars-van-morgen

Hans van Breukelen is met ingang van 1 juli 2016
benoemd tot Technisch Directeur van de KNVB. Van
Breukelen gaat deel uitmaken van het directieteam
van de KNVB en krijgt daarin de zorg over het realiseren van de voetbaltechnische doelstellingen in
zowel topsport als breedtesport en daarmee verantwoordelijk voor het verder uitrollen van Winnaars
van Morgen.

Samenvatting:
• Het congres van december 2014 leidde tot elf speerpunten waar het Nederlandse voetbal zich op zou moeten
richten.
• De elf speerpunten zijn verwerkt in het rapport Winnaars van Morgen, waarin drie focusgebieden voorkomen: de teamspeler, de trainer-coach en de competities
• Binnen de focusgebieden treffen we diverse aanbevelingen aan.
• Het Nederlandse voetbal moet trouw blijven aan zijn
cultuur.
• Echter, internationaal topvoetbal kent een aantal universele vereisten die wij aan ons voetbal moeten toevoegen: met name de winning mindset en de fysieke
component.

Jelle Goes
Jelle Goes (1970) was eerder zeven jaar werkzaam
voor de voetbalbond van
Estland. Eerst als assistent-bondscoach en als
verantwoordelijke voor
de trainersopleidingen.
De laatste drie jaar was
hij bondscoach van het
land. Daarna verkaste hij
naar Rusland waar hij Directeur van de academie
werd van CSKA Moskou. In 2009 haalde PSV hem
terug naar Nederland. Goes werd voor vierenhalf
jaar aangesteld als Hoofd Opleidingen, en vertrok
in 2012 naar Anzji Machatsjkala om er Technisch
Directeur Opleidingen te worden. Sinds 2013 is hij
Technisch Manager bij de KNVB.
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Al je trainingen het hele seizoen op orde?
Met de beste oefenstof voor jouw team?
Heel eenvoudig! Met onze nieuwe TrainingsPlanner!

Bevat ruim 500
complete trainingen
en

800

trainingsvormen!

Altijd
oefenstof
op maat








Individueel abonnement : voor jezelf en je eigen team
Online toegang, altijd en overal - ook op tablet of mobiel
6- Weekse periodisering en bevat leerlijn
Trainingsvormen op te slaan (pdf.files) of te printen
Maak je eigen oefenvormen of voeg ze toe
Persoonlijk kant en klaar oefenstofsysteem voor € 50 p.j.
Abonneer direct via devoetbaltrainer.nl/abonneren

(van senioren tot
mini-pupillen)

trainingsplanner.nl

