
Voor je ligt de cursus Impliciet Leren. In 2016 schreef Bas van Baar, samen 
met Willem Weijs, een artikel over voetballers beter leren voetballen zonder 
dat ze het doorhebben, ook wel impliciet leren genoemd. Dit was voor veel 
voetbaltrainers een eerste aanraking met het fenomeen impliciet leren, toch 
was het ook toentertijd geen nieuw item. In 2008 schreef bijvoorbeeld weten-
schapper Frans Bosch er al over. De methode komt voort uit de wetenschap 
en is gebaseerd op hoe mensen nu eigenlijk precies leren. Impliciet leren is 
dan ook geen methode die puur voor het voetbal bestemd is. 

 
Inmiddels wordt de methode van het impliciet leren door veel voetbal-

trainers toegepast, maar we merkten dat er nog niet echt een naslag-
werk was. Daarom hebben we Bas van Baar (komend seizoen 

trainer van AZ) gevraagd om deze voor de lezers van Trainers-
Magazine te maken. Door middel van deze cursus willen we 

een keer goed op een rij zetten wat impliciet leren is, hoe 
je het toepast en wat de nieuwste inzichten zijn, zodat 

je dit als naslagwerk kan gebruiken.  
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CURSUS  

Als voetbaltrainer probeer je spelers te ontwikkelen, met andere 
woorden: je probeert spelers nieuwe vaardigheden aan te leren en/of 
bestaande vaardigheden te verbeteren. Dit leerproces vindt plaats in 
het brein. Dit geldt ook voor motorische vaardigheden. Dus zelfs op 
het moment dat een speler een nieuwe schijnbeweging aanleert, dan 
start dit leren in het brein. 
 
Ook denkvaardigheden, dus bijvoorbeeld het interpreteren van de voet-
balsituaties en wat het juiste moment is om een schijnbeweging in te 
zetten, worden in het brein opgeslagen. Wanneer moet een speler de 
actie aangaan of kan een speler beter de bal passen? Of als de speler 
bal niet heeft, waar kan die speler dan het beste heen lopen? 
 
Datzelfde geldt voor het verbeteren van communicatieve vaardighe-
den, bijvoorbeeld hoe spelers omgaan met teamgenoten. Ook daar 
start het leerproces vanuit het brein. 
 
Zoals we hierboven zeggen, is het de taak van voetbaltrainers om 
spelers te ontwikkelen. Om spelers optimaal in hun leerproces te 
begeleiden, moet je als voetbaltrainer kennis hebben van hoe een 
leerproces werkt. Wat gebeurt er eigenlijk bij het leren? Hoe werkt 
het brein? Immers, als je weet hoe het leerproces in elkaar zit, is het 
nóg beter mogelijk om dit leerproces te optimaliseren.   
 
Om jou te helpen te begrijpen hoe dit proces werkt, bieden we deze 
cursus in samenwerking met het Brein Centraal Leren Instituut aan. 
Zij zijn gespecialiseerd in de werking van het brein en verzorgen ook 
praktijkgerichte workshops over dit onderwerp. Voor een extra 
verdieping naar het voetbal werken we samen met Frank Scholten. 
Hij verdiept zich al jaren in het optimaliseren van leerprocessen door 
gebruik te maken van wat we weten van het brein en hij zal de theo-
rie vertalen naar enkele praktijkvoorbeelden. 

Na het volgen van deze cursus: 
• Heb jij basiskennis van de werking van het brein 
• Weet jij wat de zes breinprincipes van BCL zijn, die gebaseerd zijn 

op wetenschappelijke inzichten  
• Kun je op basis van deze breinprincipes een praktische invulling 

geven aan een beter leereffect tijdens de training en wedstrijd  
• Weet jij hoe je dit naar oefenvormen kunt vertalen 
 
De zes breinprincipes die je in deze cursus leert, vormt een benadering 
die door het BCL-instituut is ontwikkeld. Zij hebben die breinprincipes 
ontwikkeld om hetgeen wat we uit de wetenschap weten te sorteren 
en vertaalbaar te maken naar de praktijk van het leren. Die breinprin-
cipes zijn ontwikkeld om als kapstok te gebruiken. Hierdoor is het voor 
jou als voetbaltrainer makkelijker om in jouw training optimaal gebruik 
te maken van wat we inmiddels weten over de werking van het brein. 

Cursus ‘Brein Centraal Leren’

Beeld: Gerrit van Keulen & Alphense Boys
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Alvorens we overgaan naar deze breinprincipes, willen we - 
zonder er theoretisch te diep op in te gaan - vertellen hoe ons 
brein werkt. Het belangrijkste om te weten, is dat het brein plas-
tisch is. Ervaringen, gedachten en emoties veranderen onze 
hersenen continu. Door te trainen kun je jouw spieren sterker 
maken. Hetzelfde geldt voor het brein: hoe meer je traint, hoe 
sterker jouw brein wordt. Dit wordt ook wel neuroplasticiteit 
genoemd.  
 
Toch hebben mensen daar nog weleens twijfels bij. Is een brein nou 
wel echt compleet maakbaar? Sinds de komst van de FMRI-scan 
kunnen we heel goed in het brein van mensen kijken. Interessant is 
om te zien hoe het brein eruitziet van mensen die ergens expert in 
zijn. Met andere woorden: wat gebeurt er nu met de hersenen als 
mensen heel erg veel in iets trainen. 
 
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de taxichauffeurs in Londen. Om als 
taxichauffeur in Londen te mogen rijden, moet je een examen doen, 
dat heet ‘The Knowledge’. Hiervoor moet je het hele stratennetwerk 
van Londen uit je hoofd kennen en daar doe je ongeveer twee tot 
vier jaar over. Als je dus in een taxi in Londen stapt en je zegt dat je 
naar een bepaald restaurant in een bepaalde wijk wilt, dan weet een 
taxichauffeur dat feilloos te vinden. Wanneer je na zo’n examen in 
het brein van deze experts kijkt, dan zie je dat een bepaald gebied 
van het brein (de hippocampus, verantwoordelijk voor onder andere 
het ruimtelijk navigeren) enorm versterkt is. Onder andere hierdoor 
weten we: iets dat je heel erg traint, wordt heel erg versterkt. Oftewel: 
door te trainen versterk je het breinnetwerk. 
 

Een ander mooi voorbeeld van hoe plastisch het brein is, is te zien in 
het verhaal van Jody. Om te kunnen overleven, kozen de dokteren 
ervoor om op jonge leeftijd de helft van haar brein te verwijderen. 
Vandaag de dag kan ze naar omstandigheden redelijk functioneren. 
Eigenlijk is dit het ultieme voorbeeld om te laten zien hoe plastisch het 
brein is: je haalt de helft weg en de rest blijkt bepaalde functies te 
kunnen overnemen. Het brein is dus geen harde schijf. Het is veel meer 
een netwerk dat met elkaar in verbinding is en dingen kan oplossen. 

Maar wat gebeurt er nu precies in het brein? Ieder persoon bezit zo’n 
86 miljard hersencellen (neuronen) en iedere keer dat je iets nieuws 
leert, dan maken zij contact met elkaar. Op die manier ontstaat een 
heel dun netwerkje. Als je traint, dan ga je vaker over dat pad en dat 
zorgt ervoor dat er meer verbindingen worden gemaakt. Een neuron 
kan wel 10.000 tot 20.000 verbindingen maken met andere neuro-
nen. Zo zorg je ervoor dat het netwerk steeds groter wordt. Het BCL 
heeft hiervoor de metafoor bedacht: van geitenpad naar snelweg.  
 
Het uiteindelijke doel is om door middel van training die snelweg te 
creëren. Als die snelweg er is, kunnen spelers sneller informatie 
ophalen. Niet alleen om daarmee situaties te herkennen, maar 
bijvoorbeeld ook de vaardigheid die de speler in die situatie wil 
gebruiken, uit te voeren. 
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LES 1: HOE WERKT ONS BREIN?

Video 
https://www.youtube.com/watch?v=f2fCY_M7Vms 

 
In deze video vertelt Jody over het leven met de helft van haar 
brein en hoe dat naar omstandigheden goed kan functioneren.



Het brein van een adolescent is pas uitgerijpt op ongeveer 25-
jarige leeftijd. Dat betekent dat je het brein van een adolescente 
speler kunt vergelijken met een jonge, wilde olifant met op zijn 
rug een berijder zonder rijbewijs. De hersengebieden voor 
emotionele processen bereiken in de puberjaren hun hoogte-
punt, terwijl de hersengebieden van de berijder - die onder 
andere de planningstaak uitvoert en de route uitzet - nog niet 
uitgerijpt zijn. De balans tussen emotie en ratio is dus zoek. Bij 
keuzes overheerst de korte termijn en hetgeen wat lonkt, ofte-
wel een (directe) beloning is. Dat de berijder niet altijd de 
olifant de baas is, merk ook jij vaak in het dagelijks leven. We 
herkennen wel allemaal die dag of die week die vol goede voor-
nemens begon, maar dat het dan toch niet lukt. Ondanks dat 
die voornemens realistisch waren en je het echt wilde, bleek 
de olifant (de emoties) toch sterker. Bij een adolescent speelt 
dit nog veel meer.  
 
Stel je een grote olifant voor, met erbovenop de berijder die hem 
aanstuurt. De olifant staat voor de emotionele processen. De berijder 
is je rationele denkproces. Beiden hebben elkaar heel hard nodig. De 
berijder plant het doel, de route en geeft richting aan dat grote, grijze 
dier. Hij heeft die olifant tenslotte nodig om ergens te komen, de 
olifant zorgt voor de beweging. De olifant staat voor emoties, die wil 
vooral pijn vermijden en plezier en verlangen opzoeken. Alleen dán 
komt hij in beweging. Dit emotiesysteem is voor adolescenten enorm 

belangrijk, ze doen immers bijna alles voor de sociale band. Ze doen 
dingen voor de trainer en voor het team. Het peer-groep-gedrag is 
hierin belangrijk. Vooral bij adolescenten is het belangrijk om de belo-
ning belangrijker te maken dan de straf. Natuurlijk is dat bij alle leef-
tijden een goede strategie, maar vooral bij adolescenten, omdat zij 
minder risico zien.   
 
Omdat ze veel minder gevoel van risico hebben, heeft het overigens 
als voordeel dat je veel meer dingen kunt proberen. Ze lachen hun 
eigen fouten dan ook vaak weg en kijken er soms heel laconiek naar, 
misschien (voor jou als volwassene) op het irritante af. Als je echter 
weet dat het zo werkt, dan kun je er gebruik van maken: laat ze 
dingen proberen en zorg ervoor dat je spelers beloont.  
  
Hoe kan je de olifant en berijders als trainer ondersteunen?   
Samenwerking is hierbij de sleutel. Voor een optimaal leereffect 
moeten de berijder en olifant met elkaar samenwerken: 
• Juist adolescenten hebben structuur, begeleiding en ondersteu-

ning bij planning nodig. Wees als een TomTom: help je spelers om 
koers te houden. Je hoeft niet aan te geven hoe alles moet of 
zaken voor te schrijven, maar geef wel structuur en ondersteun 
spelers bij het behalen van trainingsdoelen op lange termijn.  

• Het helpt om een route vaak te vieren (denk aan mijlpalen en 
processen). De olifant is gek op beloning, dit zorgt voor motivatie 
en volhouden. 
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Alvorens we overgaan op de breinprincipes, willen we in deze 
les nog ingaan op een belangrijke voorwaarde voor het leren. Het 
blijkt namelijk, als je overtuigd bent dat je (nog) kunt leren, het 
leerproces ook sneller verloopt. 
 
Dit wordt ook wel de mindset genoemd. Het blijkt dat de mindset die 
een speler heeft, de beste voorspeller is van hoe goed die speler zich 
zal ontwikkelen. Dat is de kern van de theorie over de groei- en fixed 
mindset van Carol Dweck. Sommige spelers hebben een groeimind-

set (je bent overtuigd dat je nog kunt leren) en sommige spelers 
hebben meer een fixed mindset. Zij denken dat een dubbeltje nooit 
een kwartje kan worden. Gelukkig is ook de mindset te vormen. 
Spelers kun je helpen om een groeimindset te krijgen. Hierbij kan 
het helpen om spelers te vertellen hoe het leren werkt. Als spelers 
immers weten dat het brein te vormen is, dan is de kans groter dat 
ze die groeimindset ontwikkelen. 
 
In deze cursus zullen we maar kort bij de mindset stilstaan, omdat 
de theorie al vaker op het platform van TrainersMagazine aan bod is 
gekomen. Ondanks dat de theorie bekend is, merken we toch dat 
trainers veel moeite hebben om hier in de praktijk naar te handelen. 
We zetten nog een aantal tips op een rijtje: 
 
1. Vertel over de werking van het brein 
Leg aan spelers uit hoe het brein werkt, zoals je ook in deze cursus 
leert. Doordat spelers weten dat het brein plastisch is, overtuig je ze 
dat vaardigheden aan te leren en te ontwikkelen zijn.  
 
2. Kijk goed naar jouw eigen mindset 
Het is belangrijk dat je ook zelf een groeimindset hebt en ook zo naar 
spelers probeert te kijken. Op die manier geef je gemakkelijker het goede 
voorbeeld en dat zullen spelers overnemen of kunnen spelers van je 
afkijken. Laat zien hoe ook jij blijft leren en deel eigen voorbeelden.  
 
3. Ga met spelers in gesprek 
Als een speler denkt zich in bepaalde onderdelen niet te kunnen ontwik-
kelen, ga dan met de speler in gesprek. Soms noemen spelers dan 
redenen waarvan je denkt: hoe kom je erbij. Maar als jij niet weet wat 
spelers als beperkingen zien, dan kun je het ook niet oplossen voor ze. 
Dan geef je bijvoorbeeld oefeningen om ze uit te dagen, maar die zorgen 
er op dat moment juist voor dat dit het beeld voor die spelers bevestigt. 
 
Om erachter te komen hoe spelers zichzelf zien, kun je bijvoorbeeld 
voorafgaand aan een training de cijfers 1 tot en met 10 op de grond 
leggen. Vervolgens vertel je het doel van de training en vraag je aan 
de spelers bij het cijfer te gaan staan hoe goed ze zichzelf vinden in 
hetgeen we die dag gaan trainen. De tweede vraag die je dan stelt 
is om aan spelers te vragen hoe goed ze nog kunnen worden.  
 
Dat beide is ontzettend interessant voor jou als trainer om te weten. 
Want als een speler iets gaat doen waarvan je weet dat het niks voor 
jou is of niet bij jou past, dan luister je automatisch al minder goed 
naar een trainer. 
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4. Denk goed na wat je zegt 
Als coach is het belangrijk om goed na te denken wat je zegt. Vertel 
spelers niet hoe goed ze zijn, maar richt je coaching op hoe hard ze 
werken. Deze feedback zorgt ervoor dat spelers zich daarop gaan 
richten en dus meer hun best gaan doen. 
 
Belangrijk om te weten, is dat het soms om de details draait. Als jij 
bijvoorbeeld zegt: jij bent echt een natuurtalent in het passen van de 
bal, dan bedoel je dit vaak heel positief, maar dit kan ervoor zorgen 
dat spelers denken dat ze zich niet meer hoeven te verbeteren. Om 
dit te herkennen, is het een goede tip om een collega-trainer met je 
mee te laten lopen en te laten luisteren naar wat je zegt. 
 
5. Denk aan oogcontact/aandacht 
Oogcontact en aandacht zijn hierin ook heel belangrijk. Het blijkt, als 
jij eenmaal als coach over een speler denkt dat er niet zoveel meer 
in die speler zit, dan kan het zijn dat je vaak (onbewust) minder 
aandacht aan die spelers geeft. Vaak betekent dit letterlijk minder 
(oog)contact met die speler en richt je je mogelijk meer op anderen. 
Spelers zijn enorm gevoelig voor erkenning en voelen dit vaak 
meteen. Als je aan een speler vraagt: wat zijn de trainers die altijd 
veel vertrouwen (of juist geen vertrouwen) in jou hebben gehad, dan 
kunnen spelers dat vaak direct zeggen. Hoeven ze geen enkele 
seconde over na te denken. Soms ligt dit er dik bovenop, maar soms 
zit het ook in kleine dingen die je als speler merkt: wie mag een 
opdracht voordoen in een training. Het is als trainer ontzettend 

belangrijk om ook met een open blik naar spelers te kijken en bewust 
te zijn van verborgen signalen die jij mogelijk geeft. 
 
6. Stel je oordeel uit 
Deze tip ligt in het verlengde van de vorige tip. Je hebt als trainer 
een grote rol in de ontwikkeling van spelers en oordeel dus niet te 
snel over het potentieel van de speler. Als je verwacht dat er veel 
potentie in een speler zit, geef je automatisch meer aandacht, meer 
feedback, meer aanmoediging en een extra schouderklopje. Zo til je 
iemand naar een hoger niveau. Niet per se omdat diegene echt meer 
potentie heeft, maar omdat deze persoon meer aandacht krijgt. Uit 
onderzoek blijkt immers dat dit zelfs werkt als die personen wille-
keurig gekozen worden.  
 
7. Creëer een klimaat waarin fouten maken is toegestaan 
Niet voor niets hebben auto’s bumpers en potloden een gummetje. 
Immers, mensen maken nu eenmaal fouten. Om een succesvolle 
speler te worden, is het enorm belangrijk dat spelers durven te expe-
rimenteren en nieuwe technieken uit te proberen, niemand leert 
schaatsen zonder één keer te vallen. Maar dan moeten spelers wel 
fouten mógen maken. Dat vraagt om een ‘Proud to be Vout-cultuur’ 
op het veld: een cultuur waarin spelers en trainers fouten mogen 
maken, waarbij open wordt gesproken over fouten en waarin de 
nadruk wordt gelegd op het leerproces dat eruit voortvloeit. Met 
andere woorden: een cultuur waarin fouten maken onderdeel is van 
een groeiproces. 
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MODULE: 
BREINPRINCIPES

In deze module gaan we in op de verschillende breinprincipes. Deze brein-
principes zijn ontwikkeld door BCL om jou als voetbaltrainer te helpen in het 
optimaliseren van het leerproces van voetballers. 
 
De breinprincipes zijn opgedeeld in drie structurerende breinprincipes en drie acti-
verende breinprincipes. De structurerende breinprincipes gaan over de structuur 
en globale lijnen van een training. De activerende breinprincipes zorgen voor acti-
verende werkvormen waarmee de training versterkt kan worden. Als je alle zes de 
breinprincipes hanteert, maak je optimaal gebruik van de werking van het brein.  
 
De 3 structurerende breinprincipes: 
• Focus 
• Herhalen 
• Voortbouwen 
 
De 3 activerende breinprincipes 
• Emotie 
• Zintuiglijk rijk 
• Creatie 
 
Het ene breinprincipe is niet belangrijker dan het andere. BCL zegt eigenlijk: gebruik 
het als een kapstok en kijk of deze breinprincipes regelmatig in jouw trainingen 
zitten. Want als je dat doet, dan maak je het rendement van jouw trainingen groter. 
 
In de onderstaande lessen zullen we steeds een structurerend breinprincipe afwis-
selen met een activerend breinprincipe.
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Het breinprincipe focus heeft eigenlijk met drie elementen te 
maken: 
• Aandacht 
• Spiegelneuronen/afkijken: hoe werkt afkijken, hoe leer je 

afkijken en waarom is afkijken zo belangrijk vanuit jouw 
rolmodel als trainer en hoe kun je dat inzetten? 

• Leercontext: waar je leert, heeft ook invloed op wat je leert en 
of je het geleerde ook echt kan toepassen 

 
Aandacht 
De hersenen worden (dagelijks) geconfronteerd met zoveel informatie 
dat hierin selectie noodzakelijk is. Gelukkig onthouden de hersenen 
niet alle informatie die je tot je krijgt. Daarom is het belangrijk dat bij 
de dingen die je wel wilt onthouden, er aandacht is. Als je immers 
aandacht hebt bij het leren, wordt de informatie wel opgeslagen.  
 
Zorg ervoor dat spelers het nut van de training inzien 
De eerste tip om aandacht te creëren, is wanneer je gaat trainen, je 
spelers het nut van die training laat inzien. Het kan helpen, als je een 
training of oefening begint met het vertellen van het doel, maar ook 
vooral wat de spelers er in een voetbalwedstrijd mee kunnen. Daar-
naast is het belangrijk om de route aan te geven en tevens om ervoor 
te zorgen dat spelers weten waarom we dit doen.  
 
Hierbij helpt het heel erg om de spelers er zelf heel even over na te 
laten denken. Als spelers snappen wat ze ermee kunnen en waarom 
het interessant is, dan heeft dit een positieve invloed op het leereffect. 
Hierbij is het bevragen ook belangrijk. Hierin kun je als trainer naar 
boven krijgen of de speler het doel van de training ook ziet. Hoe 
logisch het voor jou als trainer ook is, het is belangrijk om te weten 
of die speler het ook begrijpt. Je moet je realiseren dat jij als trainer 
veel meer ervaring hebt dan de spelers waar jij training aan geeft. 
Dus iets wat voor jou heel logisch kan zijn, hoeft niet per se ook 
logisch te zijn voor een speler. 
 
De cultuur is vaak dat spelers iets leren, omdat de trainer het nu 
eenmaal zegt. Zo zit het schoolsysteem ook in elkaar. Het boven-
staande is fundamenteel anders. Je probeert immers bij spelers 
inzichtelijk te maken wat ze er straks zelf aan hebben in de wedstrijd. 
Op het moment dat spelers dat voor zich kunnen zien, zal het leren 
een stuk sneller gaan. 
 
Beperk het aantal doelen 
Als je een instructie geeft en je aan twee personen die geluisterd 

hebben, vraagt om een samenvatting te maken, dan vertellen die perso-
nen vaak een ander verhaal of halen ze andere dingen uit het verhaal, 
terwijl feitelijk de situatie (hetgeen ze gehoord hebben) hetzelfde was.  
 
Daarom is het belangrijk bij het stellen van doelen, het aantal doelen 
te beperken. Een goede vuistregel is om je maximaal op één of twee 
aspecten te richten.  
 
Typen doelen 
Hier hebben we het al kort over gehad in de vorige les over de mind-
set, maar het is belangrijk dat je procesdoelen kiest in plaats van 
resultaatdoelen. Zorg dus voor oefenvormen waarbij het proces van 
het aanleren van vaardigheden centraal staat en niet altijd het winnen 
voorop staat. Immers, je hebt altijd invloed op het proces, maar er 
kan vaak maar één team winnen. Dat betekent niet dat 50% van de 
spelers het doel niet heeft gehaald. 
 
Namen en gezichten 
Als je merkt dat de aandacht minder is of wordt, teken dan bijvoor-
beeld een smiley op je coachbord of op je flipover. Het brein scant 
gezichtjes heel snel en vanuit evolutionaire achtergrond zal dat de 
aandacht direct versterken. Datzelfde geldt voor het uitspreken van 
namen van de spelers.  
 
Spiegelneuronen 
In de jaren negentig werd door wetenschappers voor het eerst het feno-
meen spiegelneuronen in de hersenen ontdekt. Het blijkt dat neuronen 
die vuren als je zelf iets doet, ook vuren als spelers datgene door iemand 
anders zien doen. Sindsdien weten we dat het eigenlijk niet zo heel veel 
uitmaakt voor het brein of dat je het zelf doet of dat je kijkt naar iets.  
 
Gedrag spiegelt namelijk in het brein. Een voorbeeld hiervan is, als 
je iemand ziet gapen, dat je dan vaak zelf ook gaat gapen. Afkijken 
is immers de belangrijkste vorm van leren. Je maakt dus al paden in 
jouw brein aan door simpelweg naar iemand te kijken.  
 
Empathie 
Empathie is hierin belangrijk. Hoe meer een speler zich betrokken 
voelt bij de speler naar wie hij/zij kijkt, hoe meer die speler het voelt 
en dus hoe meer ervan geleerd wordt. Het is daarom ook slim om 
aan spelers te vragen: wie is jouw rolmodel als voetballer? Wat kun 
je van die speler leren? Wat doet diegene dat je ook graag zou willen 
leren? En laat spelers vooral ook naar die voetballer kijken en zo van 
die voetballer leren. 
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Verschil 
Het is belangrijk dat het verschil niet te groot is. Als jij gaat kijken 
naar iemand die dingen doet die veel beter zijn dan jij nu kunt, dan 
is het gat soms te groot om er echt nog van te kunnen leren. 
 
Specifiek 
Probeer hierin zo specifiek mogelijk te zijn. Welke speler is op welk 
gedrag/welke vaardigheid een voorbeeld? En ga dan eens heel 
secuur kijken: wat doet die speler? Let op dat je spelers vaak ook 
even moet helpen om het inderdaad zo specifiek mogelijk te maken. 
 
Varieer 
Hierbij helpt het om te variëren, dus niet altijd bij dezelfde te gaan kijken.  
 
Jong leren 
Tenslotte is het belangrijk om spelers hier al vanaf jonge leeftijd mee 
te laten oefenen. 
 
Een goed voorbeeld is Matthijs de Ligt. Hij gaf aan dat Andrea Pirlo 
vroeger zijn grote voorbeeld was. Hij is vervolgens heel veel filmpjes 
van hem gaan kijken. Dat is ontzettend slim: want je denkt dat je 
alleen maar kijkt, maar je bent dus in je brein al aan het leren en de 
kans is groter dat je het toepast. 
 

 
Nu kijkt De Ligt vooral naar collega-verdedigers Bonucci en Chiellini 
bij Juventus, want hij is onder de indruk geraakt van hoe zij verdedigen: 
“Alsof ze een magneet in hun hoofd hebben”. Het is dan ook slim om 
spelers tijdens trainingen (of bijvoorbeeld als ze wissel staan) een 
kijkopdracht te geven. Kijk eens goed naar een medespeler die een 
vaardigheid goed beheerst. Extra mooi is als die speler zelf iemand 
mag uitkiezen om te volgen (autonomie, zie ook de volgende les).  
 
Vragen die je daarbij kunt stellen zijn: 
- Wat doet die speler nu precies? 
- Hoe doet die speler (bijvoorbeeld bij mandekking) dit? 
- Waar staat die speler?  
- Hoe staat zijn lichaam ingedraaid? 
- Wat wil je daar zelf eens van uitproberen? 

 
De trainer als rolmodel 
In de vorige les gaven we aan dat jij als voetbaltrainer zelf ook een 
rolmodel bent, bijvoorbeeld op het gebied van mindset. Door de spie-
gelneuronen zullen spelers hopelijk ook een groeimindset aannemen. 
Maar dat gaat dus nog veel verder dan alleen mindset. Alles wat jij 
als voetbaltrainer zegt en doet, resoneert in het brein van spelers en 
vaak gaan zij dit overnemen. Als jij bijvoorbeeld veel coacht op wat 
spelers fout doen of juist niet moeten doen, dan zul je op een gege-
ven moment zien dat ook spelers elkaar op die manier gaan coachen. 
Maar ook jouw taalgebruik wordt vaak de taal van het team. Of jouw 
houding. Denk daar goed over na. 
 
Context 
Wáár je leert, bepaalt ook hoeveel je leert. Onderzoek met betrekking 
tot motorische vaardigheden wijst uit dat je iets makkelijker kunt 
onthouden als je het geleerde toepast in de context waarin je het 
geleerd hebt. 
 
Twee voorbeelden: 
- Als je bijvoorbeeld 1 tegen 1 op de flank wilt uitspelen, doe dit 

dan ook op de zijkant van het veld 
- Als een speler een type tegenstander heeft waar hij moeilijk voor-

bijkomt, laat die speler dan op de training oefenen tegen zo’n type 
tegenstander uit het team (of eventueel een ander team) 
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Artikel 
https://www.voetbalprimeur.nl/nieuws/968844/de-ligt-looft-
leermeesters-lijkt-alsof-hij-een-magneet-in-zijn-hoofd-heeft

.htm 
 
In dit artikel laat Matthijs de Ligt weten wie zijn grote voorbeelden 
waren en op welke manier hij van hen geleerd heeft



Emoties versnellen het leerproces. Je zou bijna kunnen zeggen: 
zonder emotie geen leren. 
 
Een goed voorbeeld is de WK-finale van 2010. Bijna iedereen weet 
nog waar hij of zij was op het moment dat deze wedstrijd gespeeld 
werd. Bij het leren moet je er heel veel energie in steken om van het 
geitenpad een snelweg te maken, maar als we iets heel emotioneel 
ervaren, dan heb je meteen die snelweg in je hoofd.  
 
Hierin spelen twee neurotransmitters een belangrijke rol: dopamine 
en adrenaline. 
 
Dopamine 
Dopamine komt vrij als we iets leuk vinden of zelfs al bij de verwach-
ting dat we iets leuk gaan vinden. Door dopamine voelen we ons 
lekker en daar willen we steeds meer van. Het werkt als een belo-
ningssysteem. Ook als we nieuwsgierig zijn, ontstaat er dopamine. 
Dopamine is goed en daar kun je eigenlijk nooit genoeg van hebben. 
Het is belangrijk om de dopamine-kraan vol open te zetten. We 
zeggen weleens: word een dopamine-dealer. 
 
Een aantal voorbeelden: 
• Het geven van complimenten 
• Onverwachte dingen doen (verrassingen) 
• Het inbouwen van spelelementen (bij voorkeur gok-elementen, 

waardoor niet altijd de beste spelers winnen) 
• Werken met andere en nieuwe materialen  

• Inzet belonen 
• Gemaakte fouten als positief (leermoment) benoemen 
 
Adrenaline 
Adrenaline komt vrij bij stress. Een beetje stress, dus het een klein 
beetje spannend maken, kan ervoor zorgen dat spelers beter opletten 
en dat zal het leren bevorderen. 
 
Een aantal voorbeelden: 
• Zeg van tevoren dat je na de uitleg iemand gaat aanwijzen die de 

oefening nog een keer mag uitleggen. Hierdoor luisteren ze vaak 
net even iets beter 

• Laat een speler een keer met een hoger team meedoen  
• Een competitievorm doen 
 
In tegenstelling tot dopamine moet je wel oppassen met adrenaline. 
Een teveel aan adrenaline kan er namelijk voor zorgen dat het 
omslaat in stress en dat is iets wat je niet wilt, want dan stopt het 
leerproces. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het voorbeeld van het 
meedoen met een hoger team, dan moet je er als trainer wel voor 
zorgen dat de speler het niveau aankan, want als het niveau te hoog 
is, kan dit omslaan in stress. Je moet oppassen dat het geen chaos 
wordt waarin spelers de weg kwijtraken en spelers zich afvragen 
wat ze er nog mee moeten. Dan ben je te ver. 
 
Wat je dus moet onthouden: de kraan met adrenaline een klein beetje 
open en de kraan met dopamine vol openzetten. 
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Een aantal werkvormen 
 
1. Progressie zorgt voor dopamine 
Het is belangrijk om de spelers de progressie te laten zien die ze al 
gemaakt hebben. Als een speler bijvoorbeeld op de vierde traptrede 
staat, moet hij kijken naar de stappen die hij al heeft gezet. Laat de 
spelers zichzelf met gisteren of het begin van de training vergelijken. 
Je kunt bijvoorbeeld aan het eind van de training een bal rond laten 
gaan en degene die de bal vast heeft, geeft aan waar hij die training 
stappen in heeft gemaakt. Als mensen wat negatiever over zichzelf 
zijn of het niet zien, dan kun je altijd een medespeler vragen om iets 
positiefs over de speler te zeggen. Deze werkvorm geeft dopamine 
en het feit dat je merkt dat je een stapje hebt gezet, geeft ook het 
gevoel dat je de volgende training weer verder gaat leren. Hier kun 
je dan de volgende training weer mee beginnen: welke stap heb je 
de vorige training gezet en waar ga je je nu op focussen? Dit kun je 
zowel op individueel niveau als op teamniveau doen. 

 
2. Autonomie: geef keuzes 
Het is belangrijk om spelers keuzes te geven. Stel je voor: je wilt twee 
oefenvormen doen en dan mogen de spelers kiezen welke vorm we 
als eerst gaan doen. Ook al heb je maar twee keuzes, dat helpt 
enorm. Het feit dat die speler regie heeft en kan meedenken over 
zijn eigen leerproces, helpt. Op het moment dat er iets te kiezen valt, 
zorgt dat voor dopamine. Dat kan bijvoorbeeld in oefenvormen zijn, 
maar bijvoorbeeld ook het vragen aan spelers of ze een pauze willen 
of nog even willen doorgaan. Of laat ze zelf een groepje maken waar-
mee ze iets willen oefenen. Natuurlijk doe je dit niet altijd en overal, 
want dat zorgt weer voor chaos, maar doe dit afgebakend. Voordat 
je dit gaat doen, zorg ervoor dat je er goed over nadenkt: wat kun je 
als trainer weggeven, zonder dat het de training heel erg beïnvloedt. 

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het geven van twee of 
drie keuzes vaak goed werkt, maar als je bijvoorbeeld tien keuzes 
geeft, dit weer voor (keuze)stress kan zorgen. 
 
3. Plezier is belangrijk   
Plezier en verbinding zijn belangrijk voor ieder team, maar vooral als 
je werkt met adolescenten. Zorg ervoor dat je (kleine) successen 
viert, zorg ervoor dat er veel gelachen wordt. Dopamine komt vrij als 
we plezier hebben. Een training moet geen superstrak gegeven zijn. 
Misschien maak je je dan zorgen dat de focus even weg is, maar 
zolang dat maar af en toe gebeurt, is dat helemaal niet erg.  
 
4. Laat spelers informatie met elkaar delen 
Iets aan een ander uitleggen, ervaren we als een beloning in ons brein. 
Denk bijvoorbeeld aan mentor-functies binnen een team en werken 
met buddies. Dit is het leerdoel van speler A, dit is het leerdoel van 
speler B, let eens op elkaar en geef elkaar eens tips. Als je een ander 
mag helpen, dan word je daar heel gelukkig van en dan komt er dopa-
mine vrij. Maak daar dus gebruik van als trainer, maar waarborg als 
trainer-coach wel dat dit in een veilige omgeving gebeurt. 
 
5. Gokelementen 
Er zijn vele vormen, maar probeer oefeningen te verzinnen waarin 
niet altijd de beste spelers winnen. Laat spelers bijvoorbeeld bij het 
schieten op doel na een doelpunt met een dobbelsteen gooien (en 
het aantal ogen is het aantal punten dat ze krijgen). Of laat spelers 
gokken op het aantal doelpunten dat ze zelf gaan scoren. Op die 
manier maakt het niet meer zoveel uit of dat je 7x of 4x zegt, maar 
bepaalt iedereen een competitie op eigen niveau en zo beloon je inzet 
op het eigen niveau van een speler, in plaats van altijd maar een 
competitie wie er nu de beste van het team is. 
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Dit is misschien wel het belangrijkste breinprincipe en iedereen 
weet het: herhaling is belangrijk in het leren. Maar wat is daar 
nu vanuit het brein over te vertellen? Eigenlijk zeggen wij altijd: 
neuronen die samen vuren, worden goede buren. Elke keer dat 
neuronen samen vuren, wordt hun gevoeligheid om samen te 
vuren vergroot (Long Term Potentation) en ontstaat er een dik 
netwerk. Daardoor kun je spelsituaties herkennen en leer je de 
motorische vaardigheid om in die situatie te handelen.  
 
Zes weken 
De hippocampus speelt een cruciale rol bij het leren van nieuwe 
kennis en (cognitieve) vaardigheden. Dat is eigenlijk een verdeelsta-
tion. Belangrijk om te weten, is dat de hippocampus ongeveer zes 
weken aanhoudt om te kijken of die informatie nog een keer voor-
bijkomt. Zo niet, dan zal het wel niet zo belangrijk zijn en dan gooit 
het de verbinding weg. Dus als je binnen die zes weken geen herha-
ling doet van wat je wilt aanleren, is het paadje dus weer weg.  
 
Dat betekent dat die eerste zes weken sowieso cruciaal zijn in het 
inslijpen van vaardigheden. Het helpt als iedere trainer het belang 
van die eerste zes weken kent. Je kunt niet iets nieuws leren en dan 
- omdat je een aantal belangrijke wedstrijden speelt - het een tijdje 
niet doen. Zo werkt het voor het brein niet. We zeggen ook weleens: 
use it or lose it. 
 
Rust 
Rust is hierin ook belangrijk, het is van belang om tijdens het leren 
het brein ook even te laten rusten. Dat dit goed voor het brein is, zal 
iedereen herkennen. Wanneer krijg je de beste ideeën? Onder de 
douche, bij het wandelen of in de auto. Dus als je brein even in de 
rustmodus zit. Er is nog veel meer over te vertellen, maar het belang-
rijkste voor een voetbaltrainer om te weten, is dat het brein een 
fantastisch pauze-netwerk heeft en ook superactief is als we even 
niets doen. Slaap is hiervan een mooi voorbeeld. Tijdens slaap vindt 
er in het brein een soort wasstraatproces plaats, hersencellen 
worden als het ware weer schoon gespoeld. 
 
Dat geldt ook binnen de training, zeker als je veel complexe oefe-
ningen hebt gedaan, loop tussen die oefeningen even op en neer over 
het veld, denk even na wat je net gedaan hebt en reflecteer even. 

Onderzoek wijst uit dat een micro-pauze van ongeveer drie minuten 
al een heel groot effect heeft op de energie. 
 
Varieer 
Vanuit de werking van het brein kun je prima iedere keer exact 
dezelfde oefening geven, het brein is namelijk heel efficiënt. Echter, 
het is toch heel belangrijk om oefeningen steeds net even iets anders 
te doen. De belangrijkste reden hiervoor is dat spelers anders oefe-
ningen als 'saai' gaan ervaren, het gewoonweg niet leuk vinden en 
dus de aandacht (zie breinprincipe 1: focus) kwijtraken. 
 
Met variatie bedoelen we geen compleet andere oefening, het is 
uiteindelijk wel belangrijk dat je over nagenoeg hetzelfde neurale 
pad blijft gaan. Natuurlijk kun je dezelfde oefening regelmatig herha-
len, maar zeg dan bijvoorbeeld van tevoren dat je die oefening maar 
een paar minuten gaat doen en dat je van tevoren al aankondigt om 
daarna iets anders te gaan doen. 
 
Periodiseren 
Om dingen op een langere termijn te leren, is het belangrijk om: 
• Het regelmatig terug te laten komen 
• De spreiding steeds verder uit elkaar te zetten. Om ervoor te 

zorgen dat een (cognitieve) vaardigheid voor de lange termijn 
wordt opgeslagen, is het effectiever deze pas na een tijdje weer 
te herhalen 

 
Dat betekent dat je moet plannen en moet nadenken wanneer je 
bepaalde onderdelen wilt trainen voor het optimale leereffect. Naast 
de spreiding is ook de kwaliteit van herhalen belangrijk.  
 
Het mooiste is wanneer je bij iedere herhaling het een stapje moei-
lijker maakt voor de spelers, al is dat niet bij alle onderdelen makke-
lijk om concreet te maken. 
 
Daarnaast is het altijd goed om een kort blokje van bijvoorbeeld vijf 
minuten (bijvoorbeeld in de warming-up) een bepaald onderwerp nog 
even terug te laten komen in een kleine oefening.
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Onze verschillende zintuigen worden op verschillende kwabben 
in ons brein verwerkt. Dat betekent, als je bij het aanleren meer 
zintuigen gebruikt, dan wordt het op meerdere plekken in het 
brein opgeslagen en wordt het makkelijker om dit terug te halen. 
 
Zo is het in een schoolomgeving belangrijk om ook te bewegen. 
Omdat voetbal natuurlijk een en al bewegen is, kun je bijvoorbeeld 
daar muziek inzetten. Zet bijvoorbeeld bij een bepaalde oefening een 
bepaald liedje aan. Als je dan dat liedje op de radio hoort, komt het 
netwerk aan herinneringen terug en wordt het pad opnieuw bewan-
deld. 
 
Je kunt ook muziek gebruiken om bijvoorbeeld de sfeer te verhogen 
en voor lol en plezier te zorgen. Dat betekent dat er heel veel dopa-
mine wordt aangemaakt en zoals we eerder geleerd hebben, moet 
je de dopamine-kraan vol openzetten. Daarom gebruiken ook veel 
teams in de warming-up muziek om in de goede mood te komen. 
 
Een voorbeeld is het liedje van het Nederlands vrouwenelftal tijdens 
het gewonnen EK in eigen land. Na iedere gewonnen wedstrijd werd 
het nummer ‘Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’ gespeeld. Als 

zij dat liedje nu op de radio horen, dan zullen zij een heel goed gevoel 
krijgen. 
  
Een ander voorbeeld van de kracht van muziek is deze warming-up 
van het Nederlands volleybalteam: 

 
Belangrijk is wel om te realiseren dat muziek wel nauw komt. Het 
moet namelijk wel passen bij de mentale toestand die je nodig hebt. 
Kijk hierbij vooral naar het aantal beats per minuut. 
 
Andere zintuigen zijn misschien voor de voetbalsport minder relevant, 
maar het is belangrijk om als trainer te weten dat ervaringen met 
meerdere zintuigen rijker zijn. Denk goed na wat je er wel of niet 
mee wilt.

20

CURSUS  

November | 2021 

LES 7: BREINPRINCIPE 4: ZINTUIGLIJK RIJK

Video 
https://nos.nl/video/2298622-de-warming-up-is-nooit-saai-

bij-de-volleybalvrouwen 
 
Deze video laat zien hoe muziek de warming-up van de 
Nederlandse volleybaldames verrijkt.



Voortbouwen is voor een voetbaltrainer wel een heel belangrijk 
breinprincipe. Voortbouwen betekent het ophalen en activeren 
van voorkennis om daar vervolgens nieuwe informatie aan te 
koppelen. Doordat de hersenen dat voortdurend associëren met 
wat er al is opgeslagen, wordt er daardoor sneller geleerd.  
 
Laat spelers zelf nadenken 
Een voorbeeld is om voorafgaand aan de training te vragen wat spelers 
al over een bepaald onderwerp weten, op die manier haal je de paden 
die er al liggen op. Veel trainers zullen herkennen, als je zo’n vraag 
stelt, dat er altijd spelers zijn die iets roepen. Het is aan te raden om 
dit juist te voorkomen. Het is juist uitermate belangrijk voor het leer-
proces van iedere speler dat iedereen de kans krijgt om even zijn 
kennis op te halen. Niet alleen laat dit álle spelers op deze manier even 
nadenken, ten tweede laat je zo spelers ook echt neutraal nadenken. 
Immers, op het moment dat er iets geroepen wordt, zul je zien dat 
andere spelers op datgene dat gezegd is, verdergaan. 
 
Er zijn geen foute antwoorden 
Je moet het dan ook zeker niet als een quiz zien, maar eigenlijk moet 

je als trainer oprecht benieuwd zijn wat de spelers al weten. Want 
dan kun je aanvullen op wat de spelers al weten. Natuurlijk is dat 
moeilijker, maar als je het op die manier doet, dan komt jouw infor-
matie beter aan en past die precies bij de informatiebehoefte van de 
spelersgroep. In deze situatie maakt het niet zo heel veel uit als een 
speler iets zegt wat jij als trainer niet in jouw hoofd had. Je hebt 
immers het netwerk van die speler naar boven gehaald.  
 
Kies het allerbelangrijkste 
Een andere goede tip is om spelers te vragen wat het allerbelang-
rijkste is bij dit onderwerp wat we gaan trainen. Dan gaan spelers 
vaak nog even harder nadenken en dwing je ze tot keuzes. 
 
Filmpjes 
Een andere tip is bijvoorbeeld voorafgaand aan de training een filmpje 
te sturen dat gerelateerd is aan de training (of wedstrijd), zonder daar 
al te veel over te vertellen. Je kunt bijvoorbeeld wel een kijkopdracht 
meegeven. Op die manier kunnen ze daar al een mening over vormen. 
Je zet het geleerde dan al een beetje in de grondverf en daar kun je 
voorafgaand aan de training spelers iets over laten vertellen. 
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Structureer 
Na even met het team gesproken te hebben, is het slim om het als 
trainer nog even samen te vatten. Op deze manier structureer je het 
voor de spelers. 
 
Voordeel 
Een extra voordeel om het op deze manier te doen, is dat trainers 
veel minder zenden. Dat is toch een valkuil die je bij veel trainers 
ziet. Als trainer moet je je realiseren dat iedere speler al een brein-
netwerk heeft. Wat je met voorkennis activeren doet, is de speler 
terugbrengen naar het neurale netwerk dat hij al heeft. 
 
Eventuele vervolgstap 
Een mooie vervolgstap is om spelers dan vervolgens te vragen hoe 
goed ze zijn in dit onderwerp (zie de tips bij breinprincipe 1: focus). 

Reflecteren 1 
Als spelers enkele minuten met een oefenvorm aan de gang zijn, kun 
je de spelers even laten reflecteren. Je kunt bijvoorbeeld na het 
spelen van een positiespel van 4 minuten spelers vragen of het goed 
gaat en wat er beter kan. Doordat spelers nog verder gaan spelen, 
kun je ze ook vragen waar ze nog op zullen letten.  
 
Reflecteren 2 
Ook belangrijk is om achteraf te reflecteren. Hiermee breng je de 
training even helemaal bij elkaar en in deze fase kun je spelers ook 
vragen stellen: wat heb je vandaag gezien en welke (kleine) stap heb 
je zelf kunnen zetten? Door het op deze manier in te richten, zorg je 
ervoor dat het netwerk beter staat bij de speler. 
 
Een goed idee is om na een vorm of training spelers een bal te laten 
passen of rond te laten gaan, waarin spelers vragen stellen en 
antwoorden geven als de ze bal hebben. Iedere keer als er antwoord 
gegeven wordt, wordt de bal doorgepasst. 
 
Woordenboek 
Het is belangrijk dat je consequent bent in de termen die je gebruikt. 
Hiermee wordt het voor spelers namelijk makkelijker om zaken te 
herkennen en verbanden te leggen. Zorg dat je termen gebruikt die 
iedereen ook kent of doe een check of de spelers de termen über-
haupt kennen. 

22

CURSUS  

November | 2021 



Het brein is er niet op ingericht om hapklare brokken te consu-
meren. Het brein vindt het leuk om zelf informatie te ordenen en 
betekenisvolle patronen te vinden. Niet voor niets vinden we 
puzzelen leuk. En als het ons dan lukt, komt er dopamine vrij. 
 
Dus je moet spelers aan de slag zetten om zelf te gaan puzzelen. 
 
Hoe kun je dat bijvoorbeeld doen? 
• Bepaal het doel van de training en laat spelers zelf een oefenvorm 

verzinnen 
• Geef de spelers een wedstrijdsituatie op de training en laat ze zelf 

de juiste tactiek verzinnen 
• Laat spelers zelf een deel van de bespreking geven, bijvoorbeeld 

in Powerpoint 
• Laat spelers een corner-variatie verzinnen en deze op een flipover 

tekenen 
• Laat spelers een aanvals-variant verzinnen en daar beelden bij 

zoeken 
• Etc. 

Cues 
Het is extra interessant als ze er bijvoorbeeld nog een eigen metafoor 
bij kunnen verzinnen. Dat kan een term, een naam van een club of 
een speler zijn. Als ze dat zelf verzinnen, is de kans groot dat ze deze 
voor altijd blijven onthouden. Dit worden ook wel ‘cues’ genoemd.  
 
Quiz 
Een andere manier is - zoals in andere hoofdstukken ook naar voren 
is gekomen - om aan het einde van de training langs de spelers te 
gaan en ze te laten vertellen wat de belangrijkste dingen zijn die ze 
die training geleerd hebben. Ook dat helpt om informatie te ordenen 
en betekenisvolle patronen te vinden. 
 
Je kunt ook de kennis testen door over een bepaald thema een quiz 
te maken. Je laat dan bepaalde situaties zien en daarover moeten 
de spelers vragen beantwoorden: of het bijvoorbeeld een goede of 
slechte keuze is. Dit is het testing effect, wat een positief leereffect 
heeft op de lange termijn. Je kunt ook spelers zelf een quiz laten 
maken of vragen laten bedenken voor anderen.
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MODULE:  
OEFENSTOF VOOR  
DE VERSCHILLENDE 
BREINPRINCIPES

In dit deel kijken we samen met Frank Scholten van Soccer Academy Eindho-
ven, voormalig werkzaam bij Willem II (als jeugdtrainer en coördinator O10 
tot en met de O15) hoe je de breinprincipes concreet kunt toepassen in 
verschillende oefenvormen.
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De eerste oefenvorm die we laten zien, is de uitspeelvorm  
2-tegen-1. Ten eerste zorgen we ervoor dat het doel van de 
oefenvorm duidelijk is (breinprincipe focus) en dat zij dit ook zelf 
kunnen benoemen. Het doel voor het tweetal is namelijk probe-
ren te scoren.  
 
Daarnaast hanteren we ook procesdoelen, omdat je ook elementen 
goed gedaan kunt hebben als je niet scoort. Zo zijn de procesdoelen 
de verschillende manieren waarop je de 2-tegen-1 uit kunt spelen: 
• De tegenstander lokken en dan op het juiste moment spelen 
• Passen om de verdediger tot nieuwe keuzes te dwingen 
• Het zelf spelen van de 1-tegen-1 
• Het aangaan van de 1-2-combinatie om de verdediger uit te 

spelen 

Om deze procesdoelen inzichtelijk te maken, doen we deze verschil-
lende variaties vaak een aantal keer voor, waarbij andere spelers 
kijken, om zo de spiegelneuronen van spelers te activeren (brein-
principe focus). 
 
Tenslotte zetten we de vorm op die plek van het veld neer, waar we 
denken dat deze wedstrijdsituatie gaat plaatsvinden (breinprincipe 
focus, plaatsen in de context). In deze vorm is dat het uitspelen van 
een overtal in de as van het veld, waardoor we deze vorm dan ook 
op die positie in het veld uitzetten. 
 
Deze vorm kun je vervolgens uitbreiden naar een 2-tegen-2 of het 
indribbelen met een kleine bal (breinprincipe focus, variatie).
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LES 10: UITSPEELVORM 2 TEGEN 1



2 TEGEN 1 MET LOOPACTIE UIT DE RUG

UITLEG: 
• Geel 1 start met een pass richting de andere 

aanvaller (geel 2) 
• Geel 1 moet na de pass achter geel 2 om lopen 

om mee te kunnen doen in de 2 tegen 1 
• De blauwe verdediger (3) mag drukzetten vanaf 

het moment dat de bal gespeeld is 
• Geel moet binnen 7 seconden scoren op het 

bovenste doeltje, blauw kan bij balverovering in 
het andere doeltje scoren 

• Na de aanval wisselen de twee aanvallers van 
positie, de verdediger blijft verdediger 

 
COACHING: 
Coachopmerkingen aanvaller met bal: 
• Aannemen = meenemen 
• Vooruitkijken in je dribbel 
• Dribbel naar de ruimte/richting tegenstander 
• Elke stap de bal raken/hoog tempo dribbelen 
Coachopmerkingen verdediger: 
• Accenten individueel verdedigen (schuin staan, 

voorvoeten, door je knieën) 
• Tegenstander dwingen naar zijkant 
• Vooruit verdedigen 
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VAN 2 TEGEN 1 NAAR 2 TEGEN 2

UITLEG: 
• Geel 1 start met een pass richting de andere 

aanvaller (geel 2) 
• Geel 1 moet na de pass achter geel 2 om lopen 

om mee te kunnen doen in de 2 tegen 1 
• De blauwe verdediger (3) mag drukzetten vanaf 

het moment dat de bal gespeeld is 
• Geel moet binnen 7 seconden scoren op het 

bovenste doeltje, blauw kan bij balverovering in 
het andere doeltje scoren 

• Na de aanval dribbelt blauw 4 het veld in en 
wordt er een 2 tegen 2 gespeeld 

• Na de aanval wisselen de twee aanvallers en 
verdedigers van positie (blijven wel in dezelfde 
rol) 

 
COACHING: 
Coachopmerkingen aanvaller met bal: 
• Aannemen = meenemen 
• Vooruitkijken in je dribbel 
• Dribbel naar de ruimte/richting tegenstander 
• Elke stap de bal raken/hoog tempo dribbelen 
Coachopmerkingen verdediger: 
• Accenten individueel verdedigen (schuin staan, 

voorvoeten, door je knieën) 
• Tegenstander dwingen naar zijkant 
• Vooruit verdedigen
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ORGANISATIE: 
• 6-9 spelers per organisatie 
• Speelveld 15x25 meter 
• De aanvallers starten vanaf twee posities 
• Verdedigers starten aan de overkant 
 

ORGANISATIE: 
• 8-12 spelers per organisatie 
• Speelveld 15x25 meter 
• De aanvallers starten vanaf twee posities 
• De verdedigers starten ook vanaf twee posities 
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Een andere vorm die je in dezelfde organisatie kunt spelen, is 
een dubbele 1-tegen-1. Door een puntentelling te introduceren 
zit er een competitie-element in (breinprincipe emotie). Als de 
aanvaller scoort, dan ontvangt deze één punt, als de verdediger 
scoort krijgt deze twee punten. 
 

We voegen vaak een extra spelelement toe door de aanvaller een 
extra keuze te geven. Op het moment dat de aanvaller over de 
middellijn dribbelt en ziet dat de verdediger niet snel genoeg druk 
geeft, kan hij over de middellijn dribbelen, van richting veranderen 
en scoren in het 'eigen' goaltje. Dan krijgen ze twee punten (spel-
principe emotie, spelelementen). 

CURSUS  

LES 11: DUBBELE 1 TEGEN 1

VAN DUBBELE 1 TEGEN 1 NAAR 2 TEGEN 2

ORGANISATIE: 
• 8-12 spelers per organisatie 
• Speelveld 15x25 meter 
• De gele spelers starten vanaf twee posities 
• De blauwe spelers starten ook vanaf twee 

posities 
 
UITLEG: 
• Geel 1 start met een pass richting blauw 1 
• Blauw 2 start met een pass richting geel 2 
• Geel 1 speelt 1 tegen 1 tegen blauw 1, blauw 2 

speelt 1 tegen 1 tegen geel 2 
• Als een van de ballen uit gaat of er wordt 

gescoord, dan wordt er 2 tegen 2 gespeeld 
• Na de aanval wisselen de twee gele spelers en 

twee blauwe spelers van positie (blijven wel 
aan dezelfde kant) 

 
COACHING: 
• Pass geven vanuit een rollende bal 
• Aanvaller bal voorwaarts aanvallen, kijken naar 

de ruimte (perceptie) 
• Zet de verdediger in beweging 
• Snel dribbelen, tempo, passeerbeweging op tijd 

inzetten 
• Na scoren direct omschakelen en 2 tegen 1 

creëren
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VAN DUBBELE 1 TEGEN 1 NAAR 2 TEGEN 2 MET MIDDELLIJN

UITLEG: 
• Geel 1 start met een pass richting blauw 1 
• Blauw 2 start met een pass richting geel 2 
• Geel 1 speelt 1 tegen 1 tegen blauw 1, blauw 2 

speelt 1 tegen 1 tegen geel 2 
• Extra regel: als je over de middellijn dribbelt, 

mag je ook terug naar jouw eigen doeltje om te 
scoren voor 2 punten 

• Als een van de ballen uit gaat of er wordt 
gescoord, dan wordt er 2 tegen 2 gespeeld 

• Na de aanval wisselen de twee gele spelers en 
twee blauwe spelers van positie (blijven wel 
aan dezelfde kant) 

 
COACHING: 
• Pass geven vanuit een rollende bal. 
• Aanvaller bal voorwaarts aanvallen, kijken naar 

de ruimte (perceptie) 
• Zet de verdediger in beweging 
• Is de verdediger te laat, dan snel na passeren 

middellijn van richting veranderen 
• Snel dribbelen, tempo, passeerbeweging op tijd 

inzetten 
• Na scoren direct omschakelen en 2 tegen 1 

creëren
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VAN DUBBELE 1 TEGEN 1 NAAR 2 TEGEN 2 MET MIDDELLIJN (2)

UITLEG: 
• Geel 1 start met een pass richting blauw 1 
• Blauw 2 start met een pass richting geel 2 
• Geel 1 speelt 1 tegen 1 tegen blauw 1, blauw 2 

speelt 1 tegen 1 tegen geel 2 
• Extra regel: Als je over de middenlijn dribbelt, 

mag je ook terug naar jouw eigen doeltje om te 
scoren voor 2 punten 

• Als een van de ballen uit gaat of er wordt 
gescoord, dan wordt er 2 tegen 2 gespeeld 

• Als beide ballen verwerkt zijn, dan speelt de 
trainer een derde bal in 

• Na deze drie ballen wisselen de twee gele 
spelers en twee blauwe spelers van positie 
(blijven wel aan dezelfde kant) 

 
COACHING: 
• Pass geven vanuit een rollende bal 
• Aanvaller bal voorwaarts aanvallen, kijken naar 

de ruimte (perceptie) 
• Zet de verdediger in beweging 
• Snel dribbelen, tempo, passeerbeweging op tijd 

inzetten 
• Na scoren direct omschakelen en 2 tegen 1 maken 
• Is verdediger te laat, dan snel na passeren 

middellijn van richting veranderen 
• Snel schakelen
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ORGANISATIE: 
• 8-12 spelers per organisatie 
• Speelveld 15x25 meter met duidelijke middellijn 
• De gele spelers starten vanaf twee posities 
• De blauwe spelers starten ook vanaf twee posities (vanaf de overzijde) 
 

ORGANISATIE: 
• 8-12 spelers per organisatie 
• Speelveld 15x25 meter met duidelijke middellijn 
• Ballen bij de trainer 
• De gele spelers starten vanaf twee posities 
• De blauwe spelers starten ook vanaf twee posities (vanaf de overzijde) 
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Een vorm voor de jongere jeugd is een dribbelvorm van bijvoor-
beeld 20 bij 20 meter. In deze vorm dribbelen spelers door elkaar 
heen en krijgen ze steeds verschillende opdrachten door te 
kijken naar de trainer (die bijvoorbeeld een bepaalde kleur 
hoedje of een pannenkoek met een nummer in de lucht houdt), 
wanneer er een fluitsignaal klinkt of wanneer de trainer in de 
handen klapt. Die opdracht kan even hooghouden op de plaats 
zijn, snel voetenwerk, een kapbeweging, de bal stoppen en met 
een andere bal doordribbelen of een koprol zijn. 
 
Ze moeten hierbij goed luisteren, maar ook goed kijken naar de trai-
ner, waardoor meerdere zintuigen, zowel visueel als auditief, geprik-
keld worden (breinprincipe zintuiglijk rijk). 
 
Wat we ook weleens doen is, als ze een technische vorm met de 
voeten uitvoeren, er een relatief eenvoudige vorm met de handen 
aan toevoegen, door bijvoorbeeld met tennisballen over te gooien.

LES 12: DRIBBELVORM

DRIBBELVORM MET SIGNALEN

ORGANISATIE: 
• Veld van 20x20 meter 
• Iedere speler een bal 
• Trainer met hoedjes/pannenkoeken 
 
UITLEG: 
• Iedere speler dribbelt door het vak en op 

signaal van de trainer voeren ze een opdracht 
uit 

• Mogelijke opdrachten: even hooghouden op de 
plaats, snel voetenwerk, kapbeweging, de bal 
stoppen en met een andere bal doordribbelen, 
een koprol, etc. 

• Mogelijke signalen: klappen, 2x klappen, 
fluiten, kleur van hoedjes/pannenkoek, nummer 
op hoedje/pannenkoek
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Pass- en trapvormen van A naar B naar C zijn over het algemeen 
zeer statisch, maar met deze passvorm willen we graag laten 
zien dat pass- en trapvormen, mits goed uitgevoerd, zeer effec-
tief kunnen zijn, een hoge intensiteit van spelers vragen en dat 
er veel elementen van het voetbalspel in terugkomen. 
 
In de eerste oefenvorm wordt de bal in een ruit rondgespeeld. Deze 
vorm begint eenvoudig, maar we maken deze moeilijker door bijvoor-
beeld met steeds meer ballen te werken. Als je met meerdere ballen 
werkt, moeten spelers hun aandacht er goed bij houden (breinprin-
cipe focus, aandacht). Als spelers hun aandacht er immers niet 
bijhouden, heeft dit effect op de hele groep, omdat de hele oefenvorm 
dan fout gaat. 
 
Wij kiezen er bewust voor om spelers niet de bal na te laten lopen, 
omdat spelers het dan misschien op routine en gemakzuchtig gaan 
uitvoeren. Dat wil je niet, je wilt spelers altijd blijven uitdagen. Als 
we ze dan laten bewegen na de pass, laten we ze vaak naar de 
andere kant lopen, zoals je ook in de wedstrijd doet: bal inspelen en 
zelf van richting veranderen, waardoor spelers automatisch driehoek-
jes gaan creëren. 
 

Bij deze vorm proberen we spelers zintuiglijk vaak extra te prikkelen 
(breinprincipe zintuiglijk rijk). Zo kun je als trainer rondlopen en 
iedere keer als ze een bal aangespeeld krijgen, moeten ze naar de 
trainer kijken en benoemen welke kleur hoedje de trainer in de lucht 
steekt. Of wanneer er bijvoorbeeld op een fluitje geblazen wordt 
(breinprincipe zintuiglijk rijk), dat ze dan van speelrichting moeten 
veranderen (of dat de loopacties van de spelers wijzigen). Daarnaast 
zorgt deze wijziging voor een beetje chaos en dat spelers dus een 
lichte vorm van stress ervaren (breinprincipe emotie). 
 
Iedere vorm, dus ook deze vorm, wordt vooruit gepland. Als je deze vorm 
bijvoorbeeld in het begin van het seizoen doet, kun je deze iedere week 
inplannen gedurende zes weken (breinprincipe herhalen). Omdat in deze 
vorm zoveel variatiemogelijkheden zitten, kun je gedurende die weken 
veel variëren (breinprincipe focus, variatie), waardoor spelers fris blijven. 
Na die zes weken laten we deze vorm over het seizoen nog een aantal 
keer terugkomen om deze informatie weer op te halen. 
 
Ook in de tweede pass- en trapvorm wordt met meerdere ballen 
gewerkt, waardoor spelers hun aandacht erbij moeten houden (brein-
principe focus, aandacht) en ook hier kun je werken met het kijken 
naar hoedjes en het roepen van de kleur. 

LES 13: DYNAMISCHE PASS- EN TRAPVORMEN

CURSUS  
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PASSVORM MET UIT LATEN ZAKKEN

ORGANISATIE: 
• 4 hoedjes in een ruit 
• Per positie 2-3 spelers 
• 1 bal bij speler 1, overige ballen in het midden 
 
UITLEG: 
• Speler 1 start met een pass (buiten de ruit om) 

naar speler 2, die zich laat uitzakken 
• Speler 2 neemt de bal aan en speelt de bal 

naar speler 3, etc. 
• Iedere speler blijft op zijn eigen positie 
 
COACHING: 
• Inspelen op het verste been (rechts/links) 
• Op het juiste moment vrijkomen, niet er al 

staan (wachtend op de bal) 
• Klaarstaan om een pass te ontvangen 

(voorvoeten) 
• Aanname speelklaar in speelrichting
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PASSVORM MET UIT LATEN ZAKKEN (2)

ORGANISATIE: 
• 4 hoedjes in een ruit 
• Per positie 2-3 spelers 
• 2 ballen (bij spelers 1 & 3), overige ballen in het 

midden 
 
UITLEG: 
• Speler 1 start met een pass (buiten de ruit om) 

naar speler 2, die zich laat uitzakken. Tegelijk 
speelt speler 3 de bal naar speler 4. 

• Spelers 2 & 4 spelen de bal weer door naar de 
volgende positie 

• Iedere speler blijft bij de eigen positie 
 
COACHING: 
• Inspelen op het verste been (rechts/links) 
• Op het juiste moment vrijkomen, niet er al 

staan (wachtend op de bal) 
• Klaarstaan om een pass te ontvangen 

(voorvoeten) 
• Aanname speelklaar in speelrichting 
 
UITBREIDING: 
• 3 of 4 ballen in de vorm toepassen
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PASSVORM MET UIT LATEN ZAKKEN EN TEGENGESTELD DRAAIEN

ORGANISATIE: 
• 4 hoedjes in een ruit 
• Per positie 2-3 spelers 
• 2 ballen (bij spelers 1 & 3), overige ballen in het 

midden 
 
UITLEG: 
• Speler 1 start met een pass (buiten de ruit om) 

naar speler 2, die zich laat uitzakken. Tegelijk 
speelt speler 3 de bal naar speler 4. 

• Na de pass lopen spelers 1 en 3 
tegenovergesteld ten opzichte van de pass 

• Spelers 2 & 4 spelen de bal weer door naar de 
volgende positie en lopen in de richting van de 
positie waar ze de bal van ontvangen hebben 

 
COACHING: 
• Inspelen op het verste been (rechts/links) 
• Op het juiste moment vrijkomen, niet er al 

staan (wachtend op de bal) 
• Klaarstaan om een pass te ontvangen 

(voorvoeten) 
• Aanname speelklaar in speelrichting 
 
UITBREIDING: 
• 3 of 4 ballen in de vorm toepassen
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PASSVORM MET UIT LATEN ZAKKEN EN KIJKGEDRAG

UITLEG: 
• Speler 1 start met een pass (buiten de ruit om) 

naar speler 2, die zich laat uitzakken. Tegelijk 
speelt speler 3 de bal naar speler 4. 

• Spelers 2 & 4 spelen de bal weer door naar de 
volgende positie 

• Iedere speler blijft bij de eigen positie 
• Achter sommige posities staat een trainer en 

op het moment van uitzakken moet een speler 
naar de trainer kijken en de juiste kleur 
benoemen (jezelf duidelijk uiten) 

 
COACHING: 
• Inspelen op het verste been (rechts/links) 
• Op het juiste moment vrijkomen, niet er al 

staan (wachtend op de bal) 
• Klaarstaan om een pass te ontvangen 

(voorvoeten) 
• Aanname speelklaar in speelrichting 
 
UITBREIDING: 
• Als de trainer fluit dan ga je de andere kant op 

passen
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ORGANISATIE: 
• 4 hoedjes in een ruit 
• Per positie 2-3 spelers 
• 2 ballen (bij spelers 1 & 3), overige ballen in het midden 
 



PASSVORM MET UIT LATEN ZAKKEN EN EXTRA KAATS

ORGANISATIE: 
• 4 hoedjes in een ruit 
• Per positie 2-3 spelers 
• 2 ballen (bij spelers 1 & 3), overige ballen in het 

midden 
 
UITLEG: 
• Speler 1 start met een pass (buiten de ruit om) 

naar speler 2, die zich laat uitzakken. Tegelijk 
speelt speler 3 de bal naar speler 4. 

• Speler 2 speelt een 1-2-combinatie met speler 
6 en speelt de bal naar de volgende positie. 
Tegelijkertijd speelt speler 4 een 1-2-
combinatie met speler 8 en speelt de bal door 

• Ieder tweetal blijft wel op de eigen positie, 
maar wisselt wel van rol 

 
COACHING: 
• Inspelen op het verste been (rechts/links) 
• Op het juiste moment vrijkomen, niet er al 

staan (wachtend op de bal) 
• Klaarstaan om een pass te ontvangen 

(voorvoeten) 
 
UITBREIDING: 
• Als de trainer fluit dan ga je de andere kant op 

passen
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PASSVORM MET UIT LATEN ZAKKEN EN KIJKGEDRAG

UITLEG: 
• Er wordt vanaf 2 kanten gestart 
• Spelers 1 (blauw en geel) starten met 

dribbelen, kappen de bal af 
• Speler 1 speelt de bal naar speler 2 en krijgt de 

bal terug 
• Speler 1 speelt de bal weer naar speler 2, stapt 

uit en krijgt de bal terug 
• Speler 1 draait open en speelt naar speler 3 

van de andere kleur 
• Speler 1 maakt een 1-2-combinatie met speler 

3 van de eigen kleur 
• Spelers 2 starten met dribbelen 
 
COACHING: 
• Inspelen op het verste been (rechts/links) 
• Altijd klaarstaan om een pass te ontvangen 

(voorvoeten) 
 
UITBREIDING: 
• Kijken naar de trainer en kleur roepen tussen 

passes in 
• Als de trainer fluit moet de speler bij de laatste 

bal de andere kant uitstappen
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ORGANISATIE: 
• Zet 6 pylonen uit 
• Voor posities, zie diagram 



We proberen spelers zelf eigenaar te laten zijn over hun eigen 
leerproces (breinprincipe emotie, autonomie). 
 
Een werkvorm die erg waardevol kan zijn is dat een aantal spelers 
aan het begin van de week een opdracht krijgt om zelf een oefen-
vorm te bedenken, waarbij de trainer kan sturen of aangeven wat er 
getraind gaat worden. Dan moeten ze bijvoorbeeld zelf een organi-
satie bedenken waarin ze zoveel mogelijk passeerbewegingen 
kunnen aanleren (met of zonder weerstand). Spelers bepalen dus én 
de vorm én de passeerbewegingen die toegepast worden. Hierbij 
bewaken wij dat het wedstrijdgerelateerd is en er in de context 
getraind wordt.  
 
Een andere vorm om autonomie te bevorderen, is het werken met 
scenario’s. Een scenario kan zijn dat je met 1-0 voor staat, dat er 

nog 10 minuten te spelen is en dat je tegen een sterke tegenstander 
speelt. Laat zowel het aanvallende als verdedigende team dan een 
slimme strategie bedenken. Spelers moeten zich ervan bewust zijn 
wat er van zowel het individu als van het team verwacht wordt in 
verschillende situaties. Dus ze moeten antwoorden vinden op de 
vragen waar onze kansen liggen en hoe we het resultaat kunnen 
bereiken. Vervolgens ga je dit scenario trainen. Het uiteindelijke doel 
is dat spelers hierdoor ook in de wedstrijd in diverse scenario’s zelf 
een oplossing kunnen vinden. 

Je kunt ook spelers zelf laten bedenken hoe we de spelhervattingen 
kunnen nemen, zoals Joep Breimer in het vorige TrainersMagazine 
uitgebreid vertelde. 
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LES 14: SPELERS ZELF OEFENVORMEN & 
TACTIEK LATEN VERZINNEN

Tip: gebruik de scenariokaarten van Bas van Baar



We zijn aan het einde gekomen van deze cursus. Hopelijk hebben we 
door informatie te geven over de zes breinprincipes jou een kapstok 
gegeven om de wetenschappelijke inzichten over de werking van het 
brein gestructureerd in jouw trainingen toe te passen. 
 
Op de volgende pagina vind je de kaart met de zes breinprincipes. 
Zoals je in deze cursus hebt geleerd is herhaling belangrijk. Plan dus 
binnen zes weken een aantal momenten in waarop je naar deze kaart 
kijkt en zorg ervoor dat je ook daarna periodiek even naar deze kaart 
kijkt om te kijken of je alle principes nog steeds toepast op de trai-

ning, zodat je het geleerde niet vergeet. 
 
We komen nu terug op de vragen die we voorafgaand aan deze 
cursus stelden: 
• Welke kant pas jij het minst toe, de structurerende of de active-

rende kant? 
• Waar denk je dat voor jou nog de meeste winst te behalen is? 
 
We hopen je geïnspireerd te hebben en hopen dat het uiteindelijk 
resulteert in een beter leerproces op de training. ■
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