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Direct na de grootse huldiging in

Moskou vertrok Guus Hiddink naar

Korea om zich ter plekke bezig te

houden met zijn eigen Foundation,

die kansarme Koreaanse kinderen

een beter leven wil bieden. Voordat hij

weer naar Rusland vertrok, was hij

even in Nederland om een aantal za-

ken te regelen. Maar ook om een ver-

volgafspraak na te komen: een exclu-

sieve, persoonlijke EK-analyse voor

zijn collega’s die De Voetbaltrainer le-

zen.

Daarvoor zoekt hij z’n favoriete eet-

café in hartje Doetinchem uit, waar

een hele muur je verplicht terug laat

denken aan zijn successen met Korea.

In de hoek achterin geeft een koperen

naamplaatje met ‘Guus Hiddink’ aan

welke stoel altijd voor de wereldcoach

klaar staat. In Hiddinks organizer is

een uur gereserveerd voor dit inter-

view. Dat blijkt al snel veel te kort

voor alles wat de beste Nederlandse

trainer van dit moment te vertellen

heeft.

De aanpak
Opnieuw zo goed presteren op een

eindtoernooi... De hele voetbalwereld

vraagt zich af: ‘Hoe flikt die Hiddink

dat toch steeds?’ Wat is het geheim

van de smid?

www.devoetbaltrainer.nl

Guus Hiddink onthult zijn werkwijze

‘Ik werk vanuit de is-situatie naar de ei

Door de twee eclatante zeges op Italië en Frankrijk is de

waardering voor de trainer Marco van Basten sterk toe-

genomen. Toch was het een andere Nederlandse coach

die door de EK-prestaties met zijn team nog meer inter-

nationale lof oogstte. Guus Hiddink liet eerder Oranje,

Zuid-Korea en Australië op een belangrijk eindtoernooi

optimaal presteren. Deze keer loodste hij Rusland, he-

laas ook ten koste van Nederland, onverwacht naar de

beste vier.

De Voetbaltrainer volgde

het Russische team tijdens

het EK, analyseerde alle wedstrijden, bezocht een aantal

trainingen en sprak met Guus Hiddink na de poulewed-

strijden in het spelershotel ‘Krallenhof’ in Leogang en

twee weken na afloop van het toernooi in zijn geboorte-

streek De Achterhoek.
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Guus Hiddink: “Als ik aan een nieu-

we klus begin, verdiep ik me eerst in

de ‘is-situatie’. Hoe is de cultuur? Wat

is de volksaard en hoe zie je die terug

in het handelen van de spelers op het

veld? Daarover probeer ik zoveel mo-

gelijk informatie te verzamelen. Op

internet, in boeken en uiteraard door

goed te luisteren. Voordat ik aan de

slag ga, wil ik graag dat beeld zo com-

pleet mogelijk hebben. Vervolgens

denk ik na hoe ik, rekening houdend

met die cultuur, stappen kan zetten

om tot een ‘eis-situatie’ te komen.

Anders gezegd: hoe kan ik op basis

van die kennis de natuurlijke aanleg

van mijn spelersgroep benutten of

waar nodig ombuigen in dienst van

de wetten die in het topvoetbal gel-

den? De belangrijkste voorwaarde is:

spelers moeten tijdens de wedstrijd

zelfstandig de juiste oplossingen kun-

nen vinden onder maximale weer-

stand. Tijdens de wedstrijd is voetbal-

len namelijk, in tegenstelling tot veel

andere sporten, geen coachsport.

Door de omstandigheden bij topduels

kan ik vanuit de dug-out nauwelijks

invloed uitoefenen. Alleen op mo-

menten dat het spel even stilligt, kan

ik contact proberen te krijgen met

een of twee spelers en dat is al heel

moeilijk. Ik heb eigenlijk alleen mijn

wissels om het wedstrijdbeeld te

beïnvloeden en kan in de rust met

een paar woorden proberen het iets

anders neer te zetten. Dat is in feite

alles. Ik mag niet ingrijpen in het spel

zoals bij andere sporten door bijvoor-

beeld een time-out aan te vragen. Een

andere handicap voor een voetbaltrai-

ner is het groot aantal te coachen

spelers. Toch probeer ik vanuit de

dug-out rustig maar messcherp te

analyseren wat er allemaal op het

veld gebeurt. Daarbij ben ik veel meer

bezig met de situatie waar de bal niet

is dan met de speler in balbezit. Ik wil

een stap vooruit denken om daar

waar nodig onheil te voorkomen.

Maar door de afmetingen van het

veld, het geluid in het stadion en het

relatief groot aantal spelers kan ik

nooit elke speler bereiken. Dus moet

ik mijn werk voorafgaande aan de

wedstrijd zo goed mogelijk doen,

want dan is voetballen wel bij uitstek

een coachsport en kan ik spelers be-

ter maken.”

Korea 
Guus Hiddink: “Tijdens de wedstrijd

moeten spelers in staat zijn in een

fractie van een seconde zelfstandig de

juiste beslissing te nemen. Dan mo-

gen zij niet meer afhankelijk zijn van

mij, hun coach. Het allerbelangrijkste

is dat ik kan vertrouwen op het in-

zicht van de spelers om de problemen

in het veld op te lossen. Bij dat proces

speelt de cultuur, de achtergrond van

jouw voetballers een belangrijke rol.

Het is bijvoorbeeld de Koreaanse

volksaard om dienstbaar te zijn en

stipt op te volgen wat je meerdere jou

opdraagt. Als ik als trainer tegen een

groep Koreaanse voetballers zeg dat

ze als warming-up in de lichtmasten

moeten klimmen, doen ze dat. Boven-

dien is er altijd en overal een natuur-

lijke pikorde, waarbij de jongere spe-

lers enorm opzien tegen de oudere,

ervaren spelers. Die kenmerken bot-

sen met de eisen die je aan topvoet-

ballers moet stellen. In de wedstrijd

dient de ervaren speler te accepteren

dat een jongere gast hem coacht of

wijst op een fout. Ook zul je altijd

moeten anticiperen op nieuwe situ-

aties. Het is niet louter een kwestie

van het blindelings opvolgen van de

tactische opdrachten van de coach.

Dus ben ik in Korea vanaf het begin

bezig geweest met het doorbreken

van die vanzelfsprekende hiërarchie

binnen de selectie, met het coachen

van elkaar en het stimuleren om in

het veld zelf met oplossingen te ko-

men.”

de eis-situatie toe’ Tekst/ 

Henny Kormelink

Tjeu Seeverens
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Aussies
Guus Hiddink: “Van Australiërs wist

ik al snel dat het vechters zijn, die

geen blad voor de mond nemen. Dit

type voetballers moet je voortdurend

uitdagen. Toen ik aan de klus begon,

waren de Australische spelers vrij

pessimistisch. Op beslissende mo-

menten waren zij altijd de kwalifica-

tie voor een WK misgelopen, ook al

behoorden de tegenstanders niet tot

de internationale top. Tijdens het eer-

ste trainingskamp stelde aanvoerder

Mark Viduka mij de vraag waarom ik,

met mijn reputatie, in godsnaam aan

die klus met Australië begon. De kans

op succes was in zijn ogen nihil. Ik

heb toen naar zijn buik gekeken en

gezegd: ‘Als jij niet in een paar weken

vier kilo afvalt, is de kans inderdaad

groot dat we het niet redden.’ Een

maand later waren de vetrollen ver-

dwenen. Voor de hele groep raakte ik

even z’n buik aan en zei alleen: ‘Nice

six pack, Mark.’ Zo kan ik nog tal van

voorbeelden geven over hoe ik de

Aussies steeds opnieuw heb geprik-

keld. Bij Koreaanse spelers zou die

aanpak volstrekt verkeerd zijn ge-

weest. Wat wel universeel is: je moet

altijd de leiders in een groep ‘pakken’

om iets los te maken bij de hele

groep, nooit de wat mindere spelers.

Dat geldt voor elk niveau, ook bij de

amateurs. Ik werk graag met jonge

gasten, maar praat vooral met de ou-

dere spelers. Wanneer zij mijn ver-

trouwen hebben, slaat dat over op de

jongeren. Als de oudere spelers erin

geloven dat mijn aanpak de beste is,

ben ik een hele stap verder. Zij zijn de

chefs, die richting kunnen geven.”

Rusland
Guus Hiddink: “Hoe zat dat bij de

Russen? Het is natuurlijk generalise-

rend, maar de gemiddelde Rus is vrij

pessimistisch, zijn ziel is wat dee-

moedig en vaker zelfs fatalistisch. Dat

uit hij niet zo snel, zeker niet tegen

buitenlanders, maar zijn lichaamstaal

zegt voldoende. Nu was er ook niet

veel reden voor optimisme bij Russi-

sche internationals, want de presta-

ties vielen al jarenlang tegen. Bij mijn

start werd het Russische team geken-

merkt door een gebrek aan vertrou-

wen en hoop en door doemdenken.

Bovendien had ik te maken met een

wat negatieve houding ten opzichte

van buitenlandse coaches. Wie was

die Hiddink om even te komen vertel-

len hoe zij, de Russen, anders moes-

ten gaan voetballen? 

De grootste fout die je kunt maken is

om ergens aan een klus te beginnen

met een uitstraling van ‘ik kom hier

wel even vertellen hoe het moet’. Je

kent dat soort leidinggevenden wel:

ze komen binnen met prachtige Po-

werPoints en organisatiemodellen en

eisen dat iedereen vanaf dat moment

in hún plaatje past en gelooft. Dat

werkt dus nergens. Die aanpak roept

alleen maar weerstand op, ook in de

voetbalwereld. Als je het geduld hebt

om kleine stappen te zetten, ben je

na een paar maanden veel verder dan

degene die meteen alles wil verande-

ren naar zijn inzicht. Ook in Rusland

ben ik eerst begonnen met me heel

goed te oriënteren, te luisteren en te

werken vanuit de ‘is-situatie’. Dus

heb ik bij mijn komst de bekende in-

ternationals met faam uitgenodigd en

hen laten spelen in hun vertrouwde

1:5:3:2-systeem, waarvoor CSKA Mos-

kou ook koos. Er zaten geen vervelen-

de types bij, maar een aantal van die

grote namen voldeed niet aan de ei-

sen die ik aan een moderne topvoet-

baller stel. Werken van de ‘is-situatie’

naar de ‘eis-situatie’ houdt dan in dat

je in eerste instantie die oudere gene-

ratie met faam nog selecteert, maar

tegelijk op zoek gaat naar andere, jon-

gere spelers die wel aan die eisen vol-

doen. Naar spelers die atletischer zijn,

niet vasthouden aan reactief hande-

len, maar in het veld juist proactief

zijn.

Als we met die oudere groep trainden

of een wedstrijd speelden, zag het er

technisch allemaal heel aardig uit.

Voor de buitenstaander speelde Rus-

land keurig verzorgd voetbal. Maar ik

zag hoe de oudere spelers vaak voor

een breedtepass kozen en relatief

weinig voor diepte in het spel. Op die

manier hielden ze slim het speltempo

laag, zodat ze het allemaal nog kon-

den belopen. Dus zijn we intensief

gaan scouten op spelers die een veel

hoger tempo aankonden, een voor-

waarde om internationaal succes te

hebben. Kies je ook nog eens voor

trainingsvormen waarbij een hoge

handelingssnelheid en atletisch ver-

www.devoetbaltrainer.nl

Guus Hiddink onthult zijn werkwijze

Spelers selecteren uiteindelijk zichzelf
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mogen vereist zijn, dan kom je op een

natuurlijke wijze in de gewenste ‘eis-

situatie terecht. Spelers voelen aan

den lijve of ze nog meekomen. Een

oude voetbalwet treedt dan in wer-

king: spelers selecteren uiteindelijk

zichzelf.

In die beginfase was het nog een pro-

bleem dat die nieuwe generatie spe-

lers uitkwam voor relatief kleine

clubs. Het is belangrijk geweest dat

een club als bijvoorbeeld Zenit St. Pe-

tersburg bereid was die nieuwe talen-

ten een kans te geven en dat de trai-

ners van deze club ook voor een an-

dere, modernere manier van voetbal-

len kozen. Daardoor hebben deze spe-

lers zich sneller kunnen ontwikkelen

en waren ze dus ook eerder rijp voor

de Russische ploeg.”

Situat ies creëren
Guus Hiddink: “Als je zaken wilt ver-

anderen, is het ook zaak om daarvoor

de juiste momenten en situaties te

herkennen en naar je hand te zetten.

Dat is moeilijk te leren, maar jaren-

lange ervaring helpt daar wel bij. Ik

zal een voorbeeld geven. Eerder gaf ik

aan dat het zelfvertrouwen van de

Russische spelers bij mijn komst niet

zo groot was. Er hing een soort gela-

tenheid over het team. Vrij snel na

mijn benoeming moesten we een

kwalificatiewedstrijd spelen in en te-

gen Macedonië. De vijfdaagse voorbe-

reiding begon op een aardige locatie

in de buurt van de Zwarte Zee. Vervol-

gens was er al voor mijn komst in

Sochi een oud-sanatorium geboekt.

Dat was in het verleden vaker een

verblijfplaats van het Russische team.

Mijn assistenten lichtten me in over

de staat van dit verouderde, blijkbaar

treurnis uitstralende ‘hotel’. Op dat

moment heb ik meteen voor de twee-

de nacht een heel wat beter hotel er-

gens anders in Sochi laten reserveren,

zonder dat de officials van de Russi-

sche bond dat wisten.

We komen met het hele team bij dat

vervallen sanatorium aan en Arshavin

zegt met een grijns op zijn gezicht te-

gen mij: ‘Coach, welkom in deze erfe-

nis van het oude Sovjetregime.’ Op de

slaapkamers konden de gordijnen

niet dicht, stonken de dekens en het

eten was ‘acceptabel’ met hele kleine

letters. De volgende ochtend heb ik in

alle vroegte tegen de spelers gezegd:

‘Na het ontbijt heb je precies een half

uur om je koffers te pakken. We gaan

naar een ander hotel. Hier blijven we

niet’. Bij aankomst in dat hotel lagen

de sleutels van de nieuwe kamers al

op naam klaar… Het was in feite een

in scène gezette actie, maar je kon

voelen dat de groep meteen zoiets

had van: ‘Wat gebeurt hier? Het wordt

echt anders!’ Ook hierbij ging ik dus

uit van de ‘is-situatie’ (eerst toch naar

dat oude sanatorium) om vervolgens

bij de gewenste ‘eis-situatie’ (bij top-

voetbal horen ook hoge eisen aan de

accommodatie te worden gesteld) uit

te komen.”

Doelen
Guus Hiddink: “Wie de Russische ge-

schiedenis kent, weet dat het geen

vanzelfsprekendheid is dat de doelen

van de leiders dezelfde zijn als die

van het ‘volk’. Vertaald naar de voet-

balwereld: coach en team vormen

geen natuurlijke eenheid. Russische

spelers verwachten min of meer dat

zij de te behalen doelen door de

coach opgelegd krijgen. Ze hebben

hun hele leven tegen grote petten

aangekeken, waardoor ze gemakzuch-

tig werden. Er werd wel voor hen ge-

dacht. Daardoor ontbrak vaak de in-

trinsieke motivatie. Dat signaleerde ik

in het begin ook tijdens trainingen.

Het verband tussen training en wed-

strijd zagen de Russische spelers niet.

De training was in hun ogen iets wat

de almachtige coach bedacht als

vorm van bezigheidstherapie voor

zelf
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zijn spelers. Het was trainen omdat

iemand anders bepaalde dat je moest

trainen. Vanaf de eerste dag ben ik

bezig geweest om de spelers duidelijk

te maken dat trainen alleen zin heeft

als je in die uren met hart en ziel pro-

beert een betere voetballer te worden.

Ze hebben dat verrassend snel opge-

pikt en daardoor kon deze groep in

korte tijd zoveel progressie maken.

Daags na de zege op Griekenland wil-

den ook de spelers met kleine pijntjes

aan de hersteltraining meedoen. Nor-

maal gesproken was na zo’n wed-

strijd de massagetafel overbevolkt.

Deze klimaatsverandering in de selec-

tie beschouwde ik als een andere

soort overwinning tijdens dit EK. Dat

was pure winst voor de spelers en

voor mij als trainer.

Ik heb heel wat situaties gecreëerd

om duidelijk te maken dat de spelers

en de staf één en hetzelfde doel had-

den: optimaal presteren tijdens het

EK. Igor Korneev, een van mijn assis-

tenten, speelde vaker bij partijtjes

mee als er bijvoorbeeld een overtalsi-

tuatie nodig was. Soms zocht ik be-

wust het conflict op als Igor in de fout

ging en even tegen een tactische af-

spraak zondigde. Daarmee maakte ik

duidelijk: wat voor de één geldt, geldt

voor iedereen, zonder aanzien des

persoons. Op mijn verzoek vertaalde

Igor dan dat zogenaamde conflict in

het Russisch. Daarmee wilde ik de

spelers duidelijk maken: ‘Als wij als

coach fouten maken, mogen wij daar

ook op aangesproken worden.’ De cul-

tuur was dat je dat nooit deed en dat

bij verlies de trainer altijd de schuld

bij de spelers kon leggen en dat ook

steevast deed. Dat past niet binnen

mijn visie en dus ben ik op zoek ge-

gaan naar situaties om dat verschil

aan de spelers duidelijk te maken. Ik

ben de baas, maar geen vijand van

mijn spelers. Ik ben benieuwd naar

hun visie, hun achtergrond en hun

doel, stimuleer dat ze hun mening ge-

ven.

We hebben in de voorbereiding vaak

het partijspel 4:4 gespeeld. Vanwege

de conditionele doelstellingen, maar

zeker ook voor de mentale aspecten.

Als je in zo’n kleine ruimte even niet

oplet, creëer je meteen een kans voor

de tegenpartij. Je wordt in feite ge-

straft door de situatie. In het verleden

werden spelers bij fouten gestraft

door de trainer.

Het laatste voorbeeld in dit verband:

Vitaly Mutko is niet alleen president

van de Russische voetbalbond en Mi-

nister van Sport, maar ook een grote

fan van het nationale team. Het was

een gewoonte dat hij voor de wed-

strijd in de kleedkamer kwam en dan

een (te) lange speech hield. Spelers

durfden daar nooit iets van te zeggen,

maar hun lichaamstaal zei veel. Ik

heb hem niet gevraagd om te stoppen

met die gewoonte (lees: werken van-

uit de is-situatie), maar wel verzocht

zich te beperken tot een korte aan-

moediging waarin hij vooral zijn voet-

balhart kon laten spreken. Bij de vol-

gende wedstrijd dreigde het toch

weer te lang te worden. Ik heb hem in

eerste instantie op een speelse ma-

nier onderbroken en onder de arm

mee naar buiten genomen. De groep

voelde perfect aan wat er op dat mo-

ment gebeurde. Daarna liep ik rich-

ting het veld en zag vanuit een oog-

hoek dat Mutko toch weer de kleed-

kamer opzocht. In een paar stappen

stond ik naast hem om hem nog

steeds vriendelijk maar dwingender

uit de kleedkamer te halen. Dit soort

momenten moet je aangrijpen om

duidelijk te maken wie de baas in de

kleedkamer is. President Mutko is op

andere momenten vele malen belang-

rijker dan ik en dat laat ik hem dán

ook merken. De kleedkamer is mijn

terrein. Over die eis mag geen enkel

misverstand bestaan.”

www.devoetbaltrainer.nl

Guus Hiddink onthult zijn werkwijze

De Russen hebben in een korte tijd veel p
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Tact isch
Het eerste deel van uw plan van aan-

pak is nu heel duidelijk: stap voor

stap en vooral niet te snel ervoor zor-

gen dat de randvoorwaarden én de

selectie voldoen aan de eisen in het

internationale topvoetbal. Welke fase

treedt er dan voor de spelersgroep in?

Guus Hiddink: “Ik wil heel snel naar

randvoorwaarden toe, want hoe snel-

ler ik de randvoorwaarden op niveau

heb, hoe eerder ik eisen kan gaan

stellen aan de spelersgroep. Elders in

dit blad komt Raymond Verheijen aan

het woord, die uitgebreid uitlegt wat

er fysiek met de selectie in de aan-

loop naar het EK is gebeurd. Dat ver-

haal heb ik gelezen en daar hoef ik

niets aan toe te voegen. Over de men-

tale aspecten heb ik het gehad. Ik heb

veel gewerkt aan een proactieve hou-

ding in en buiten het veld, een geza-

menlijke doelstelling en vooral aan

het zelfvertrouwen.

Al snel werd ik verrast door de snel-

heid waarmee deze groep nieuwe din-

gen oppikte. Die stijgende lijn, vooral

op tactisch gebied, kon zelfs tijdens

het EK worden doorgetrokken. Er zijn

genoeg teams die je als coach op een

training de indruk geven dat ze snap-

pen waar jij met hen naar toe wilt.

Maar dat zie je dan niet in de wed-

strijd terug, omdat ze te veel gefocust

zijn op wat de tegenstander doet, de

omstandigheden of de druk. Hoe fraai

het ook tijdens een training heeft uit-

gezien, in de wedstrijd komt het op-

eens allemaal chaotisch over. Dat gold

absoluut niet voor dit Russisch team.

Wat voorbeelden? Tegen Zweden was

het belangrijk om Ibrahimovic ver van

ons doel te houden. Om duidelijk te

maken dat de verdedigers dus niet

achteruit moesten lopen, ging ik tij-

dens de partijvorm op de training

kort achter de verdediging staan. Ver-

volgens dwong ik hen door mijn ma-

nier van coachen niet meer naar ach-

teren te lopen.

Een ander belangrijk aandachtspunt

was het doordekken van de centrale

verdedigers. In het internationale top-

voetbal ontmoeten de vleugelverdedi-

gers elkaar regelmatig. Op het mo-

ment dat een back echter niet kan

doordekken, bijvoorbeeld omdat een

spits van de tegenpartij naar zijn zij-

kant is overgekomen, kan het gebeu-

ren dat een verdedigende middenvel-

der uitstapt. Dan kan het nodig zijn

dat een centrale verdediger doordekt

op één van de aanvallende midden-

velders van de tegenpartij. Dat ge-

beurt niet structureel, maar in speci-

fieke situaties zoals een omschakel-

moment. Door mijn spelers vaak in

een, voor hen nieuwe situatie te bren-

gen, probeerde ik mijn spelers daar

meer inzicht in te geven. Ook hier-

voor ging ik weer direct achter de

laatste linie staan om zo goed contact

te hebben met de spelers die ik in de-

ze specifieke situatie wilde coachen.

Tijdens de training zag die uitvoering

er al heel aardig uit, maar vervolgens

verrasten de spelers mij in de wed-

strijd aangenaam door zulke details

ook onder maximale weerstand heel

goed uit te voeren. Vanaf dat moment

heb ik er steeds opnieuw op geha-

merd dat we voor geen enkele tegen-

stander meer bang hoefden te zijn. Je

zag bijna per dag het zelfvertrouwen

toenemen.

Dan kun je weer nieuwe situaties

creëren om volgende stappen te ma-

ken. Zo stond tijdens het EK op de

dag voor een wedstrijd ’s ochtends

om 11.00 uur een bespreking op het

programma met geselecteerde video-

beelden over de komende tegenstan-

der. Dat gebeurde in een ruimte naast

de ontbijtzaal. Als technische staf be-

keken we die beelden driekwartier of

een half uur voor die bijeenkomst nog

een keer. Even een paar wezenlijke si-

tuaties terugspoelen of in slowmotion

bekijken. We hebben toen bewust de

eel progressie gemaakt

Stafoverleg
Tijdens het EK was Igor Korneev, die als voetballer onder

meer actief was voor CSKA Moskou en Feyenoord, de rech-

terhand van Guus Hiddink. In 2004 startte Korneev zijn trai-

nerscarrière bij Feyenoord A. In 2006 maakte hij de overstap

naar het Russisch voetbalelftal. Een andere assistent was

Aleksandr Borodjoe, die onder andere voor Schalke ’04

speelde. Deze twee oud-voetballers genieten vanwege hun

carrière aanzien bij de spelers. Ze vormden een brug tussen

Hiddink en zijn spelers en hielpen hem de Russen en hun

cultuur beter te begrijpen. Door Borodjoek en Korneev wist

Hiddink sneller hoe de spelers dachten en voelden en wat

er bij hen speelden. Naast conditietrainer Raymond Verhe-

ijen, die elders in deze special uitvoerig aan het woord

komt, was Arno Philips een andere Nederlander in Hiddinks

staf. Hij is de laatste seizoenen werkzaam geweest als loop-,

kracht- en hersteltrainer bij de PSV-jeugd.

Raymond Verheijen: “We hebben als staf van Rusland heel

goed samengewerkt. Geregeld hebben we gesproken over

het bijschaven van de teamperiodisering. Ook spraken we

aan het begin van elke dag de activiteiten van die dag door.

Hiddink leidt dat overleg op een quasi-nonchalante manier.

Hij weet precies wat hij wil, maar geeft iedereen wel het ge-

voel en de ruimte om zijn bijdrage te leveren. Op die momen-

ten gaf ik in grote lijnen aan wat voor een training op het pro-

gramma stond, vanuit voetbalconditioneel oogpunt. Vervol-

gens was het mijn taak om de training voor te bereiden qua

organisatie en de arbeid-rust verhouding. Igor Korneev deelde

meestal de teams in op basis van de teamtactische overwe-

gingen. Zoals alles gebeurde ook dit weliswaar onder supervi-

sie van Guus, maar hij delegeert dat soort zaken wel. Borod-

joek zorgde vaak voor de gerichte, individuele coaching. Guus

gaf de accenten van een bepaalde oefening aan en stuurde

vervolgens Borodjoek op pad om dat voor te bereiden. Hij ging

dus vóór de training al overleggen met een of meerdere spe-

ler(s). Dat gesprek kon bijvoorbeeld gaan over het al dan niet

doordekken door een verdediger. Dat was voor veel spelers

iets nieuws en dat kun je dan maar beter even voorbespreken.

Arno Philips was belast met de begeleiding van spelers, vooral

vanuit het perspectief van blessurepreventie.”
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deur tussen de ontbijtzaal en die

ruimte opengezet. Wat we hiermee

beoogden, gebeurde spontaan: vanaf

dat moment liepen steeds meer spe-

lers naar binnen om al voor de be-

spreking samen met ons met die

beelden aan de slag te gaan. Zo bevor-

derden we op een natuurlijke wijze

dat spelers zelf naar oplossingen

zochten en minder afhankelijk van

ons als technische staf werden. Voor

het duel tegen Nederland kwamen we

om vijf voor elf eigenlijk met z’n allen

tot de conclusie dat we wel wisten

waar onze mogelijkheden lagen en

dat die geplande bijeenkomst eigen-

lijk niet meer nodig was. Geloof me,

dat doet op zo’n moment iets met de

groep!”

Andere speelwijze
Guus Hiddink: “In het voorjaar was

ik er ook uit dat ik de speelwijze van

Rusland wilde veranderen, maar ik

wilde dat pas doen als we de EK-

groep langere tijd bij elkaar hadden.

Het leek me niet verstandig om zo’n

drastische verandering door te voeren

op het moment dat je slechts drie da-

gen bij elkaar bent voor een oefenin-

terland. Pas aan het begin van de

voorbereidingsperiode in mei heb ik

verteld dat we met vier en niet met

vijf verdedigers gingen spelen. Veel

van de tactische ochtendtrainingen

hebben vervolgens in het kader ge-

staan van die aanpassing. We hebben

vaak 11:11 gespeeld en ook 8:8 in de

formaties 1:4:2:1 tegen 1:4:2:1 op drie-

kwart veld.

Tot dan speelde het Russische team

centraal achterin met drie verdedi-

gers dicht bij elkaar, dus met een libe-

ro, twee mandekkers en twee vleugel-

verdedigers. In feite 1:5:3:2. Drie man

in het centrum zorgt bij die verdedi-

gers voor een veilig gevoel. In de wed-

strijd pakte dat meestal anders uit. Ze

wezen snel naar elkaar als er kort ge-

dekt moest worden en zeker als er

doorgedekt moest worden. Steeds was

het: ‘Ja maar, ik dacht dat hij…’. Drie

spelers centraal achterin is tactisch

niet de juiste speelwijze als de tegen-

partij meestal met één diepe spits

speelt met daarachter een zwervende

tweede ,‘halve’ spits. Voor die diepe

spits van de tegenpartij heb je aan

twee centrale verdedigers voldoende.

Ver van het doel af neem je de dek-

king op die spits, door goed te

coachen, van elkaar over als dat nodig

is. In de buurt van en in het zestien-

metergebied spreek ik altijd van de

zogenaamde ‘rode zone’. Daarin mag

je nooit erop vertrouwen dat een te-

genstander door een medespeler

wordt overgenomen. Jij bent er in die

zone hoe dan ook verantwoordelijk

voor dat die speler zo scherp mogelijk

wordt gedekt. Dat is dan je basistaak.

Als je voor twee centrale verdedigers

kiest, heb je vanzelf een speler over

die in principe in de dekking op die

halve spits of de diepste middenvel-

der bij de tegenpartij kan spelen. Het

komt regelmatig voor dat jouw speler

op die positie moet assisteren aan de

zijkanten. Dan kan de centrale verde-

diger die geen directe tegenstander

heeft, meteen doordekken op die hal-

ve spits en staat het weer goed. Bij

balbezit ontstaat door die keuze

meer beweging op het middenveld en

kunnen we makkelijker een man-

meer-situatie creëren dan bij 1:5:3:2.

Die tactische uitgangspunten heb ik

tijdens de 8:8-vormen steeds ge-

coacht: wanneer neem je een tegen-

stander over, wat is het moment om

door te dekken, hoe zorg je voor vol-

doende rugdekking?”

Start  EK
De randvoorwaarden voor topvoetbal

zijn gerealiseerd. De gewenste speel-

wijze komt er tijdens trainingen en

oefeninterlands aardig uit. Mentaal is

er behoorlijke progressie gemaakt en

www.devoetbaltrainer.nl

Guus Hiddink onthult zijn werkwijze

In de ‘rode’ zone moet je de tegenstander
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is het zelfvertrouwen zichtbaar ge-

groeid. Fysiek is de groep klaar om

de tegenpartij te pijnigen met voor

Russische begrippen onorthodoxe

tempowisselingen. En dan verliest u

het eerste duel met 4 –1 van Span-

je…

Guus Hiddink: “In de aanloop naar

het EK heb ik mijn spelers vaker voor-

gehouden dat de poulewedstrijden

een verhaal apart zijn. In die wedstrij-

den zijn er maar weinig teams die

geen punten inleveren, zeker niet bij

een EK waarop de meeste teams aan

elkaar gewaagd zijn. Dus weet je

vooraf dat elke wedstrijd nieuwe kan-

sen zal bieden. ‘Vergelijk het met drie

etappes,’ zo heb ik tegen mijn spelers

gezegd, ‘en aan de eindstreep van de

derde etappe kunnen we als team de

grote winnaar zijn.’ Als je de eerste

wedstrijd met geweldig voetbal wint

en je verliest knullig de volgende

twee poulewedstrijden, ben je uitge-

schakeld. En win je de eerste wed-

strijd, speel je de tweede verdienste-

lijk gelijk, kun je na de derde wed-

strijd toch met lege handen staan. We

hamerden er dus in de voorbereiding

op dat we in de eerste fase van het

toernooi elk duel los van de andere

poulewedstrijden en –resultaten

moesten benaderen. Mede daardoor

heerste er na die behoorlijke neder-

laag tegen Spanje binnen de groep

niet het gevoel dat we al half waren

uitgeschakeld. Ook al omdat we niet

waren weggespeeld.

De nederlaag was vooral te wijten aan

naïviteit. De Russische ploeg was in

dat openingsduel tegen Spanje vol-

gens de wetten van het internationale

voetbal niet streetwise genoeg. Voet-

bal is vooral een spel van fouten. Als

je dat weet, is het van belang dat je

goed georganiseerd staat op het mo-

ment dat er iets fout gaat. Het breek-

punt in de wedstrijd, de tweede

Spaanse treffer in de 44-ste minuut,

toonde aan dat het team die norm

aan het begin van het EK nog onvol-

doende beheerste. Wat gebeurde er?

We kregen een hoekschop op links.

De afspraak was dat Zhirkov die zou

nemen. Opeens besloot Zyryanov dat

het misschien beter was dat hij die

corner nam. Semshov bedacht op het-

zelfde moment dat een korte corner

misschien ook een aardig idee was en

liep eveneens weg uit de afgesproken

organisatie. Zhirkov, die dus de corner

had moeten nemen, ging prompt op

een verkeerde plek staan. De organi-

satie klopte niet meer en dus was de

weg vrij voor de ideale Spaanse coun-

ter. En dat allemaal één minuut voor

het rustsignaal. Vervolgens maakte

een speler uit onze restverdediging,

Kolodin, een cruciale fout door bij die

Spaanse counter het spel niet op te

houden, maar te vroeg voor het 1:1-

duel te gaan. Als je dan, zoals Kolodin

overkwam, te laat komt, moet je op

zo’n belangrijk moment een overtre-

ding maken, ook al kost je dat een ge-

le kaart. Hij koos daar niet voor, werd

uitgespeeld en Spanje kon een paar

tellen later door het doelpunt van Vil-

la nog voor de rust het duel beslissen.

Als coach word je natuurlijk helemaal

gek van zo’n opeenstapeling van kin-

derlijke fouten.

We zijn na dat duel achter gesloten

deuren eens flink gaan praten met el-

kaar, want ik had geen zin in een

toernooi ‘om van te leren’. Ik heb het

scherp gespeeld in die bespreking.

Dat heeft gewerkt. Die naïeve fouten

hebben we naderhand geanalyseerd

en besproken. Op de trainingen zijn

we vervolgens weer teruggegaan naar

de basis. Soms is dat nodig.

Op zo’n moment moet je wel weer re-

kening houden met wat je weet van

de Russische cultuur. Wie als buiten-

staander naar Russen kijkt, denkt al

snel van hun gezichten af te kunnen

lezen dat ze weinig emoties hebben.

Dat beeld klopt niet met de werkelijk-

nder zo scherp mogelijk dekken

Het team
In het doel staat de 22-jarige talent-

volle Igor Akinfeev (1)-CSKA Moskou:

explosief, snelle reactie, verre uittrap,

goede uitworp bij omschakeling, min-

der sterk bij vrije trappen vanaf de zij-

kant en hoekschoppen.

In de viermans achterhoede spelen de

rechtervleugelverdediger Alexander

Anyukov (22)-Zenith Sint Petersburg:

een bikkelaar, die sterk opkomt en een

goede voorzet heeft en op links de

snelle, offensieve en zeer bescheiden

Yuri Zhirkov (18)-CSKA Moskou. In het

centrum Sergei Ignashevich (4) -CSKA

Moskou: een echte verdediger, niet zo

explosief, raakt soms in paniek naast

de fysiek sterke centrale verdediger

Denis Kolodin (8)-Dynamo Moskou:

hij heeft een enorm hard schot.

In de controle op het middenveld

staat aanvoerder Sergei Semak (11)-

Rubin Kazan. Hij speelt controlerend

en verzorgt de aansluiting van de li-

nies.

Rechtsmidden speelt de schakelende

middenvelder Konstantin Zyryanov

(17)-Zenit Sint Petersburg: een com-

plete middenvelder. Op links de tech-

nisch begaafde linksbenige Diniyar Bi-

lyaletdinov (15)-Lokomotiv Moskou. In

de as speelt verbindingsspeler Igor

Semshov (20)-Dinamo Moskou: een

bescheiden positioneel sterke speler.

In de spits staat de lange, tweebenige,

uitstekende spelende Roman 

Pavlyuchenko (19)-Spartak Moskou:

een goed schot en kopsterk. In de zo-

ne tussen het middenveld en de spits

beweegt zich de technisch balvaardige

Andrei Arshavin (10) -Zenit Sint Pe-

tersburg: een vast aanspeelpunt. Op-

vallend is zijn versnelling in de loop.

Een vedette.

Wisselspelers die vaak speelden: mid-

denvelder Dmitri Torbinski (Lokomo-

tiv) en aanvaller Ivan Saenko (FC

Nurnberg).
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heid. Euforie en melancholie zitten bij

de Russen heel dicht bij elkaar. Het is

alles of niets. Dus wist ik dat de 4-1

nederlaag als catastrofaal in de Russi-

sche media beschreven zou worden.

Zo geschiedde. Daarom heb ik in de

dagen na die nederlaag de vele goede

fases, acties en keuzes óók beklem-

toond. Vooral met videobeelden, want

die vormen ‘hard bewijs’. Daarmee

voorkwamen we dat bij de spelers het

idee ontstond dat ze in hun eerste

EK-wedstrijd alleen maar domme din-

gen hadden gedaan, zoals de Russi-

sche pers hen voorhield.”

Zweden
U krijgt het team inderdaad weer tij-

dig op de rails en wint in Salzburg

met 1-0 van Griekenland. Het laatste

groepsduel tegen de Zweden is dan

bepalend voor het overleven van de

eerste ronde…

Guus Hiddink: “De Zweden heb ik

graag als tegenstander. Dat team is

namelijk tactisch heel goed te lezen.

Het gaat steeds van dezelfde spelop-

vatting uit. Je weet van de Zweden

hoe ze gisteren, vandaag en morgen

hun 1:4:4:2 zullen uitvoeren. Als

coach van de tegenpartij word je

daarom bijna nooit verrast en kun je

vooraf je tactische maatregelen goed

plannen. Zo weet je dat de Zweedse

centrale verdedigers het liefst hebben

dat de diepe spits en eventueel een

tweede spits tegen hen aan gaan han-

gen. Spanjaarden hebben daar een

mooie uitdrukking voor: ‘vlees tegen

vlees’. Je moet vooral doen wat de te-

genstander niet leuk vindt. Dat cen-

trale duo komt zonder directe tegen-

stander(s) in de problemen. Voor hun

gevoel spelen ze dan in het luchtledi-

ge en daar hebben ze een bloedhekel

aan. Dus kreeg onze diepe spits 

Pavlyuchenko de opdracht om in de

ruimte op rechts positie te kiezen tus-

sen de centrale verdediger Hansson

en linksback Nilsson. Hij moest aan

de linkerkant zoveel mogelijk wegblij-

ven, zodat daar de ruimte lag voor de

opbouw door creatieve spelers als

Zhirkov en Bilyaletdinov. Als onze die-

pe spits namelijk vaak naar die kant

zou bewegen, zou hij ongetwijfeld een

Zweedse verdediger meekrijgen. Dat

zou de opbouw over links, ons sterke

wapen, onnodig bemoeilijkt hebben.

Van de Zweden wisten we ook dat er

ruimte zou liggen tussen de twee cen-

trale, verdedigende middenvelders en

de laatste linie. Dat is het gebied

waarin Arshavin, die na de schorsing

voor de eerste twee duels tegen de

Zweden weer mee mocht doen, vaak

en graag aanspeelbaar is. Dus hebben

we in de voorbereiding op Zweden ge-

traind op de steekballen vanuit ons

middenveld op Arshavin in de ruimte,

die ons de Zweden zeker zouden bie-

den. Eerder heb ik al verteld hoe we

ook hebben getraind op het voorko-

men dat Ibrahimovic te dicht bij ons

doel zou spelen. Tegen Zweden was ik

voor de eerste keer echt tevreden over

de uitvoering van de gemaakte af-

spraken in de wedstrijd. Verrassend

goed vond ik toen ons anticipeerver-

mogen.

Arshavin is een grote vedette. Geen

moment heb ik getwijfeld of ik hem

na die twee wedstrijden schorsing

wel zou meenemen. Zo’n speler heeft

een belangrijke rol buiten het veld. Ik

schatte ook in dat hij in de beslissen-

de derde wedstrijd in de poule en in

het mogelijke verdere verloop van het

toernooi van grote waarde kon zijn.

Zijn afwezigheid in de eerste twee

duels heb ik toch op een positieve

manier benut. Ik heb aan de groep de

vraag gesteld: ‘Kunnen jullie wel zon-

der Arshavin?’ Dan krijg je de reactie

van het team. ‘We moeten toch ook

zonder hem kunnen presteren.’ Dat is

het spel dat je speelt.”

www.devoetbaltrainer.nl

Guus Hiddink onthult zijn werkwijze

Respect voor Nederland maar zeker nie
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Nederland
Het is u dan weer gelukt om met een

relatieve outsider de poulewedstrij-

den te overleven. In de kwartfinale

staat meteen de clash met Nederland

op het programma. Wat was uw tac-

tisch strijdplan, dat in de wedstrijd

zo perfect door uw spelers werd uit-

gevoerd?

Guus Hiddink: “Nationaal en interna-

tionaal was er door de manier van

spelen en de grote zeges op de twee

WK-finalisten Italië en Frankrijk een

enorme euforie rondom Oranje ont-

staan, ook in de Russische media. On-

ze eerste taak was om die bij onze

spelers tot de juiste proporties terug

te brengen. Aan de hand van video-

fragmenten hebben we laten zien dat

Italië en Frankrijk tegen Oranje heel

wat grote kansen kregen. ‘Respect

voor Nederland is op z’n plaats, maar

we zijn zeker niet kansloos’. Dat besef

groeide al vrij snel binnen de groep.

Heel noodzakelijk, want tegen Neder-

land heb je alleen kans als je zelf

durft te voetballen en niet angstig aan

de wedstrijd begint.

Daarna ga je aan de hand van de drie,

steeds terugkerende vragen je tactiek

bepalen. Welke sterke punten van Ne-

derland moeten we neutraliseren?

Waar en hoe kunnen we de spelbepa-

lende Oranje-spelers pijn doen of in

elk geval dingen laten doen die ze

niet leuk vinden? Waar liggen onze

eigen kansen bij balbezit? 

Het antwoord op de eerste vraag kon-

den we vrij snel geven. Nederland

bouwt graag van achteruit op. Dat

moesten wij dus proberen te voorko-

men. In de voorbereiding op het duel

hebben we met het aanvalsduo Asha-

vin en Pavlyuchenko besproken hoe

ze door bepaalde (schijn)loopacties

met hun tweeën de vier verdedigers

zo konden afschermen dat Van der

Sar het niet zou aandurven om bij

een doeltrap een van hen aan te spe-

len. Zo werd Van der Sar gedwongen

om bij een doeltrap te kiezen voor de

lange trap. Wij hadden achterin met

Ignashevich en Kolodin twee centrale

verdedigers staan die bij zo’n verre

uittrap graag de kopduels aangaan.

Bovendien waren we sterk in het ver-

overen van de tweede bal.

Daarnaast wilde ik graag aan onze

rechterkant het gevaar van de opko-

mende Van Bronckhorst neutralise-

ren. Tegen Zweden speelde Zyryanov

nog aan die kant. Dat is een creatieve

middenvelder. Zo’n type houdt het in

een wedstrijd niet lang genoeg vol om

steeds in een dienstbare, verdedigen-

de rol te blijven spelen als de tegen-

partij balbezit heeft. Daarom heb ik

tegen Nederland rechts aan de bui-

tenkant van ons middenveld gekozen

voor Saenko, die dat wel kan opbren-

gen. Zyryanov verhuisde naar links

ten koste van Bilyaletdinov, hoewel

deze middenvelder van Locomotiv

Moskou tot dan een goed toernooi

had gespeeld. Maar Zyryanov is meer

een rechtsbenige speler. Hij heeft op

links van nature meer de neiging om

z’n creatieve acties naar binnen te

maken. Ik schatte in dat daardoor aan

onze linkerkant automatisch meer

ruimte zou ontstaan voor de aanval-

lende acties van Zhirkov, een essen-

tieel onderdeel in onze speelwijze. We

wisten dat zijn directe tegenstander

Kuijt, hoe groot zijn werklust ook zou

zijn, niet altijd in staat zou zijn om

Zhirkov af te stoppen. In die situaties

zou Nighel de Jong moeten uitstappen

en zou Ashavin vanzelf vrij komen te

staan, omdat de centrale verdedigers

Ooijer en Mathijsen tijdens dit EK niet

doordekten. Dat hadden de beelden

nog eens bevestigd.

Van der Vaart, Sneijder en Van Nistel-

rooij waren de spelers die we graag

dingen lieten doen, die ze minder

leuk vonden. Vooral de toevoer naar

hen moest worden afgeschermd. Dat

r niet kansloos
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gebeurde dus door die keuze voor de

lange bal die we Van der Sar opleg-

den, maar ook door het gevaar van

Van Bronckhorst te neutraliseren en

daarmee de toevoer naar vooral 

Sneijder. Het duo Van der Vaart en

Van Nistelrooij speelde fantastisch te-

gen Italië en Frankrijk. We wilden lie-

ver niet dat zij door het centrum over

de grond zouden worden aange-

speeld. Dat voorkwamen we op twee

manieren: door het afschermen van

de ballijn en door de opbouw van

achteruit bewust via hun rechterkant

te laten verlopen, die daar wat min-

der gevoel voor heeft. Als Van der

Vaart, Sneijder of Van Nistelrooij wel

in balbezit kwamen, moesten mijn

spelers meteen stevig het duel aan-

gaan. Daarnaast wilden we ze ook in

een verdedigende rol dwingen. Dat

heeft dat soort technische, creatieve

spelers nooit graag. Als daardoor bal-

verlies ontstaat, zie je aan hun li-

chaamshouding hoe erg ze daarvan

balen. Dan heb je ze als tegenstander

waar je ze graag hebben wil.

Dat plan zag er vóór de wedstrijd heel

aardig uit, maar het was natuurlijk af-

wachten of mijn spelers dat ook kon-

den omzetten in daden tijdens de

hectiek van de wedstrijd. Bij voetbal-

len is weten wat je moet doen vaak

geen garantie voor een goede uitvoe-

ring. Tegen de verwachting in begon

Nederland niet zo agressief aan de

wedstrijd. Dat was in ons voordeel. Ik

kreeg snel in de gaten dat het Rus-

sisch elftal in dit duel wél streetwise-

gedrag vertoonde en dus onder deze

moeilijke omstandigheden waar-

maakte wat we ons hadden voorgeno-

men. In de dug-out vond ik het verba-

zingwekkend te zien hoe mijn spelers

zich strategisch konden focussen op

het bespelen van de zwakke punten

van het Nederlands elftal. Al in de

rust heb ik de spelers daarvoor een

groot compliment gegeven.

In de tweede helft verzuimden we uit

de vele kansen te scoren en de wed-

strijd vroegtijdig te beslissen. Vier mi-

nuten voor tijd gebeurde wat je kon

verwachten: tegen de verhouding in

scoorde Nederland de gelijkmaker.

Onze keeper Igor Akinfeev maakte

een dure inschattingsfout bij die vrije

trap van Sneijder. Hij is pas 22 jaar en

toch al een volwassen keeper. Igor

heeft prachtige ‘zachte’ handen om

die bal te pakken, een groot reactie-

vermogen en maakt uitstekende

kruisstappen als hij achteruit moet

lopen. Zijn zwakke punt tijdens het

EK: de juiste positie inschatten bij

vrije trappen. Hij had dan de neiging

om veel te defensief te keepen. Het

leek wel alsof hij in zulke situaties

aan de doellijn was vastgeplakt. Het

‘vrije’ gebied tussen de rand van het

zestienmetergebied, waar de spelers

staan opgesteld bij een vrije trap van-

af de zijkant, en het doel zou hij met

veel meer bluf moeten bespelen. Pak

maar een paar meters en laat door je

houding en een stevige brul horen

wie er aankomt als die bal onderweg

is. Wordt die bal vanaf de zijkant per-

fect richting kruising getrapt, dan kan

Akinfeev profiteren van zijn looptech-

niek om toch nog bij die bal te ko-

men.

Door tegen Nederland in zo’n beslis-

sende situatie als keeper de verkeerde

keuze te maken, kwam er alsnog een

verlenging. Bijna hadden we zelfs die,

ondanks ons overwicht, ook niet ge-

haald. Ik zag de bui al hangen toen

vlak voor tijd het erop leek dat 

Sneijder op een nog gunstigere positie

een nieuwe vrije trap kon nemen. Ik

was op de bank heel blij dat Van Per-

sie toen wat minder aan het teambe-

lang dacht en zelf schoot.

Voordat zo’n verlenging begint, heb ik

als coach een paar minuten om ieder-

een weer op scherp te zetten. Meestal

zie je dat de ploeg die vlak voor tijd

www.devoetbaltrainer.nl
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de gelijkmaker scoort, in het voordeel

is. Ik heb toen tegen de spelers ge-

zegd: ‘Jongens, dit overkomt ons.

Punt. Belangrijker is: wat gaan we nu

doen? Gaan we achteruit lopen of

hangen? Proberen we er penalty’s uit

te slepen? Of durven we, net als in de

wedstrijd, weer te bepalen wat er op

het veld gebeurt? Pakken we de draad

van voor die vrije trap weer op? Is er

bij iemand enige twijfel? Dan hoeft

dat nu niet meer. Ik geef je nú het

antwoord: we gaan in die verlenging

door waar we gebleven waren. Laat

maar weer zien hoe goed jullie kun-

nen voetballen.’ En verdomd, ze pak-

ten het meteen weer op en het resul-

taat is bekend.”

Keuzes
Voordat we naar de uitschakeling

door Spanje gaan, eerst graag nog

jouw mening over twee zaken die

rondom Oranje hebben gespeeld: de

keuzes die zijn gemaakt na het over-

lijden van het dochtertje van Bouhla-

rouz en het met een B-team spelen

tegen Roemenië.

Guus Hiddink: “Daar wil ik niet veel

over kwijt. Ik weet zeker dat Marco

van Basten beide beslissingen zeer

goed heeft doordacht en heeft geno-

men op basis van de signalen die hij

ongetwijfeld uit de groep heeft gekre-

gen. Ik ben niet bij Oranje geweest en

mag dus ook geen oordeel geven. Ik

kan hoogstens ingaan op de vraag:

waren er nog andere oplossingen

denkbaar? Roemenië stond op het

programma na de schitterende duels

tegen Italië en Frankrijk. Alles was

hosanna rondom het Nederlands elf-

tal en daardoor ongetwijfeld ook in de

spelersgroep. Zelfs ik kreeg na Frank-

rijk - Nederland sms’jes uit alle we-

relddelen met felicitaties… Dan zou je

de wedstrijd tegen Roemenië kunnen

gebruiken om iedereen weer met bei-

de benen op de grond te zetten. De

kans was reëel dat de spelers die zo

goed waren tegen de WK-finalisten,

het tegen Roemenië wat zouden laten

lopen. Nederland was immers toch al

gekwalificeerd. Dat kun je dan heel

goed gebruiken naar de volgende

wedstrijd toe. Fouten zou ik in zo’n

geval zelfs wat aandikken en uitver-

groten, ook in de pers.

Wat Khalid betreft, het is verschrikke-

lijk dat je zoiets overkomt. Was dat bij

de Russische ploeg gebeurd, dan zou

ik ook aan de betreffende speler heb-

ben overgelaten of hij bij de groep

bleef. Vervolgens zou ik naar één mo-

ment hebben gezocht waarop alle

emoties getoond konden worden. Al

had ik daarvoor bij wijze van spreken

ter plekke een bijzondere ruimte ge-

creëerd. Daarna zou ik verdere uitin-

gen naar buiten toe voorkomen heb-

ben. De grote wereld heeft daar ver-

der niets mee te maken. Dus ik zou

ook niet met rouwbanden hebben ge-

speeld. Nogmaals, dat zeg ik nu als

volstrekte buitenstaander. Marco

heeft ongetwijfeld hele goede rede-

nen waarom hij anders heeft gehan-

deld. Hij weet namelijk wat hij doet.”

Spanje
Na de indrukwekkende zege op Ne-

derland was Rusland van outsider

plotseling een favoriet voor de Euro-

pese titel. De koude douche kwam

snel: Spanje overtroefde Rusland in

de halve finale op alle fronten. Wat

was de oorzaak?

Guus Hiddink: “Na afloop heb ik heel

wat oorzaken gelezen die buiten het

veld zouden liggen. Het antwoord lag

óp het veld: Spanje was te sterk, te

goed voor dit Rusland. We begonnen

nog aardig, maar de ommekeer kwam

nadat in de 34-ste minuut Villa ge-

blesseerd het veld moest verlaten en

werd vervangen door Fàbregas. De

speelwijze van Spanje veranderde

voor onze verdedigers compleet. Het

duo Villa en Torres speelde tegen onze

unten van Nederland
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spitsen aan, vaak met de rug naar ons

doel. Daar heb je het weer: dat vinden

onze verdedigers heel prettig, want

dan kunnen ze het rechtstreekse duel

aangaan. Door het inbrengen van 

Fàbregas kregen diezelfde verdedigers

opeens te maken met, steeds vanuit

het middenveld opduikende Spaanse

spelers die met het gezicht naar onze

verdedigers toe hun actie konden ma-

ken. Daar werden ze knap zenuwach-

tig van. Het is een groot verschil of je

als verdediger in de rug van je directe

tegenstander zit of dat die met de bal

aan de voeten op je afkomt. Daar-

naast bleken de Spaanse spelers

meesters in voortreffelijk positiespel

op basis van one-touch voetbal. Niets

is moeilijker te bestrijden. Bij balbezit

van de tegenstander heeft elke speler

natuurlijk een verdedigende taak.

Toch houdt het een keer voor met na-

me de creatieve spelers op als ze

voortdurend door dat one-touch voet-

bal zoek getikt worden. Ze waren fy-

siek wel in staat om hun taken uit te

blijven voeren, maar tussen de oren

lukte dat gewoon niet meer. Als er ie-

mand zijn taak niet uitvoert, dan krijg

je een kettingreactie. Dat zag je bij-

voorbeeld in de tweede helft bij 

Arshavin, maar zeker niet alleen bij

hem. Bepalend is ook de rol van Sen-

na geweest. Hij ‘vermoordde’ niet al-

leen in het rechtstreekse duel Arsha-

vin, maar als Spanje in balbezit

kwam, was hij ook nog eens de grote

aanjager bij wie alles begon. Xavi Her-

nández is uitgeroepen tot de beste

speler van het EK, voor mij was dat

Senna. Hij is zo bepalend geweest

voor het behalen van de titel.

Een oorzaak is zeker ook geweest de

onervarenheid van deze Russische

ploeg. De beelden van de 0-3 heb ik

vaker teruggekeken. Als voetballief-

hebber geniet ik van de wijze waarop

Spanje na balverovering eerst via vier

one-touch passes in de kleine ruimte

de voorwaarden creëert voor een ra-

zendsnelle counter. Iniesta geeft

daarna met de buitenkant voet een

wereldpass over veertig meter op 

Fàbregas, die al even perfect Silva in

staat stelt te scoren. Fantastisch, echt

smullen. Maar dat wordt anders als ik

diezelfde situatie vanuit een Russi-

sche bril bekijk. Dan zie ik dat we

eerst veel energie steken in het vero-

veren van de bal op rechts. Zoals dat

hoort, is de eerste opdracht: in balbe-

zit blijven. Daaraan wordt keurig vol-

daan: de bal wordt uit de kluwen spe-

lers rustig teruggespeeld op centrale

verdediger Ignashevich. Welke keuze

maakt hij? Hij speelt de bal weer te-

rug in die overvolle ruimte waar de

bal net vandaan komt. Niet één keer,

maar drie keer! Terwijl in de andere

richting de centrale verdediger Bere-

zutski en verderop tegen de lijn Zhir-

kov helemaal vrij staan. Die naïviteit

is op dit niveau een soort doodzonde

en wordt bijna altijd afgestraft. Con-

clusie: Spanje was gewoon een maat-

je te groot voor ons.”

Toekomst
Als deze special verschijnt, bent u al-

weer in Rusland aan de slag. Wat

zijn de nieuwe uitdagingen en hoe

ziet uw toekomst eruit?

Guus Hiddink: “Uiteraard hopen we

de stijgende lijn van het Russisch

team door te zetten in de kwalifica-

tieronde voor het WK in 2010. Dat is

geen eenvoudige klus, want we zitten

in de poule met Duitsland. Maar een

even belangrijke uitdaging vind ik te

blijven werken aan de opbouw van

het Russische voetbal, dat na de suc-

cessen van Zenit St. Petersburg en het

nationale team definitief is ontwaakt.

Het moment is rijp om de infrastruc-

tuur van het Russische voetbal blij-

vend te veranderen. Ook hierbij geldt

weer: stap voor stap. Niet als een

soort indringer bij de clubs binnenko-
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men, maar vragend: ‘Wat zouden jul-

lie graag willen?’ Voor die klus wil ik

een aantal Nederlandse trainers in-

schakelen. Jelle Goes is al aan de slag

bij CSKA Moskou, Louis Coolen is de

volgende. Ik probeer in de toekomst

nog meer trainers in Rusland in te

zetten. Aan zulke trainers stel ik de

eis dat ze internationaal georiënteerd

zijn en naast vakkennis over organi-

satietalent beschikken. Ze moeten in

Rusland niet alleen als trainer maar

ook als een soort manager aan de

slag. Hun opdracht: help clubs op weg

bij het vinden van een rode draad in

de opleiding, zowel methodisch als

didactisch, want daar schort het nog-

al aan. Zelf ga ik langs clubs om hen

mee te helpen de stadions te verbete-

ren. Dan ga ik graag samen met een

gouverneur uit de regio van zo’n club

voor de camera’s staan, als hij maar

op hetzelfde moment voor diezelfde

camera’s toezegt dat er iets met de

infrastructuur of de jeugdopleiding

gaat gebeuren.

Eén van de projecten waarmee we be-

zig zijn, is het realiseren van een ade-

quate jeugdcompetitie. Talenten van

18 of 19 jaar kunnen nu alleen in het

tweede elftal spelen. In Rusland ge-

bruiken de meeste clubs dat team

voor het stallen van hun overbodige

buitenlandse spelers. Daardoor gera-

ken de talenten tussen wal en schip.

Een triest voorbeeld: een aantal jaren

geleden werd het Russisch team On-

der 17 Europees kampioen. Van dat

elftal is geen enkele speler doorgebro-

ken. Jaarlijks verdwijnen er tientallen

jonge spelers uit het voetbal, een

enorme verspilling van talent. Een

complete lichting van spelers tussen

de 18 en 22 jaar heeft de afgelopen ja-

ren geen kans gekregen in het Russi-

sche voetbal.

Wat zeker meespeelt, is dat ook de

trainers van de tweede elftallen wor-

den afgerekend op het resultaat.

Daardoor laten ze niet zo gemakkelijk

jongere spelers in het tweede elftal

spelen. Voeg daarbij de matige trai-

ningsmethodiek bij de meeste jeugd-

teams en het is duidelijk waarom veel

talenten het niet halen. Statistisch ge-

zien moet het Russisch voetbal jaar-

lijks zeker 10 supertalenten voort-

brengen, maar ik heb ze nog niet ge-

zien. Op mijn advies heeft de Russi-

sche voetbalbond een nieuwe regel

ingesteld om de Premier-Liga weer

een Russisch gezicht te geven. Elk sei-

zoen mogen de clubs een buitenlan-

der minder opstellen. In 2010 zullen

dat er nog maximaal vier zijn. Rus-

land kan als niet-EU-land hierin zijn

eigen gang gaan. Dat is gunstig.

De periode na Rusland? Dan zal ik me

zeker meer gaan bezighouden met de

Guus Hiddink Foundation. Met het

geld uit dit fonds heb ik na het EK in

Pohang in Korea een tweede ‘veld van

dromen’ geopend. Op dit kunstgras-

veldje kunnen onder andere blinden

zelf gaan voetballen. Hopelijk helpt

dit kunstgrasveld alle gehandicapten

om via het voetbal meer hoop en

moed te krijgen. Ook lijkt het me leuk

om mijn ervaring met andere coaches

te delen. ‘Coach de coach’. Nu ben ik

al vaker een klankbord voor trainers.”

Hiddinks mobieltje gaat. De bood-

schap: eerst golfen op het schitteren-

de golfcomplex ’t Zelle’ en dan snel

nog een aantal zaken regelen voor

zijn vertrek naar Moskou. Dat is zijn

‘is-situatie’.

oetbal blijvend veranderen
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Raymond Verheijen: “Mijn visie op

conditietraining start vanuit het voet-

ballen. Het begint met een periodise-

ring die bestaat uit alleen maar voet-

baltrainingen. Deze worden vervol-

gens zo op elkaar afgestemd dat spe-

lers vanzelf steeds fitter geraken zon-

der vermoeidheid of blessures. Spe-

lers bouwen hun voetbalconditie op

in partijtjes vier tegen vier, zeven te-

gen zeven of elf tegen elf. De succes-

factor binnen deze werkwijze is de

specifieke invulling van de arbeid-

rust verhouding. Wat doe je wanneer,

dát is belangrijk. En dan heb ik ook

tijdens het EK in Oostenrijk en Zwit-

serland weer het geluk gehad dat ik

met een van de beste coaches ter we-

reld kon samenwerken. Guus Hiddink

weet als geen ander de juiste snaar te

raken bij zijn spelers. Hij zorgt voor

een atmosfeer waarin spelers graag

wíllen presteren.

Trainingsweek in maart
Raymond Verheijen: “In de aanloop

naar het WK in 2002 wisten Hiddink

en ik dat het met de intensiteit van

de Koreaanse spelers wel goed zat.

Hun conditionele probleem bij de

start van de voorbereiding: na een

uur zaten ze er doorheen waardoor

wedstrijden vaak in de slotfase verlo-

ren gingen. Dus hebben we toen aan

het volhouden gewerkt. Hoe anders

was de situatie nu. Hiddink stelde al

www.devoetbaltrainer.nl

De fitheid van de Russen

Ze moesten leren veel snelleTekst/ 

Paul Geerars

Henny Kormelink

Wie terugdenkt aan het cruciale duel Rusland-Neder-

land, herinnert zich ongetwijfeld de verlenging. Kreu-

nende, met pijntjes kampende spelers van Oranje die

de conditionele veldslag van de superfit ogende Rus-

sen op alle fronten verloren. Onder supervisie van

Guus Hiddink was een andere Nederlander, Raymond

Verheijen, daar verantwoordelijk voor. In deze special

legt hij uit hoe hij voor de vijfde keer op rij een team

op een EK of WK topfit kreeg. Daarvoor was deze keer

een andere aanpak nodig.

Vij fde eindronde

Voor Raymond Verheijen was dit EK

alweer zijn vijfde grote eindronde op

rij. Het begon met Frank Rijkaard tij-

dens EURO 2000 en met Guus Hid-

dink bij Zuid-Korea tijdens het WK

van 2002. Daarna voorzag hij Dick

Advocaat van advies tijdens het EK

2004, waarna hij met hem en Zuid-

Korea meeging naar het WK 2006 in

Duitsland. De Voetbaltrainer publi-

ceerde in de afgelopen jaren tot in

detail zijn werkwijze en bracht zijn

boek ‘Voetbalconditie’ uit.

Volgende maand verschijnt zijn

nieuwe boek: ‘Het periodiseren van

voetballen’.
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in een vroeg stadium vast dat Russen

een goede basisconditie hebben. Ze

kunnen úren achter elkaar voetballen.

Maar het tempo in de Russische com-

petitie ligt veel lager dan in de inter-

nationale topduels. Op conditioneel

gebied lag er dus een andere uitda-

ging te wachten, want op één na alle

Russische internationals spelen in die

competitie.

In maart ben ik al een week bij de

ploeg geweest. We hadden toen een

trainingsweek met een oefenwed-

strijd tegen de Roemenen. Die dagen

hebben we allerlei metingen en tes-

ten gedaan, zoals lengte, gewicht, vet-

percentage en de Interval Shuttle Run

Test. Het was een pure inventarisatie-

week. Veel spelers hadden overge-

wicht en de conditie was gemiddeld,

niet internationale top.

Er wordt in Rusland tussen wedstrij-

den doorgaans niet heel hard ge-

traind. De competitie loopt van maart

tot november. Als gevolg van de stren-

ge winters hebben zij van januari tot

maart een relatief lange voorberei-

dingsperiode van ongeveer 10 à 12

weken. Er wordt dan wél hard ge-

traind. Ze maken in die periode veel

gebruik van tempo- en duurlopen:

langdurig lopen in één tempo met

een bepaalde streefhartslag. Je bent

dan één keer buiten adem en dat is

na afloop van zo’n training… In Rus-

land heerst de traditionele gedachte

dat je conditie moet trainen tijdens

de voorbereidingsperiode en niet zo-

zeer tijdens het seizoen tussen de

wedstrijden door. Je zag aanvankelijk

dat de spelers, ook bij het nationale

team, na de seizoensvoorbereiding de

trainingen zagen als het doorbrengen

van de tijd en niet als middel om be-

ter en sterker te worden. Nu kijken

internationals daar heel anders tegen

aan.”

Russisch voetbal
Raymond Verheijen: “Hiddink wilde

ook dat ik van tevoren Russische

competitiewedstrijden bekeek. Ik ben

naar Moskou gevlogen om een beeld

te krijgen van het Russische voetbal

en zag inderdaad dat het clubvoetbal

zich in een duidelijk lager tempo af-

speelde dan bijvoorbeeld de Cham-

pions League. Tijdens een doorsnee

wedstrijd in de Russische liga volgen

de acties elkaar minder snel op. Spe-

lers hebben tussendoor veel tijd om

op adem te komen, terwijl een wed-

strijd op topniveau heel veel acties in

eller te herstellen

Russische competi t ie

Raymond Verheijen: “De prestatie van 2002 vergelijken met die van 2008 blijft

moeilijk, omdat we met de Koreanen een voorbereiding hadden van drie maan-

den en nu met de Russen slechts drie weken. Sommige mensen riepen dat de

Russen in het voordeel waren tijdens de EK, want hun competitie was net be-

gonnen. Ik vind dit een typische opmerking van verliezers of van mensen die

Rusland het succes niet gunnen. Daarnaast waren de testresultaten op 19 mei

slechter dan in maart. Omdat zij een lange voorbereiding op de competitie heb-

ben, wordt er in januari en februari heel hard getraind. Vervolgens denken ze

traditioneel: de conditionele basis is gelegd, voor de rest kunnen we het rustig

aan doen. En wat te denken van het argument dat Rusland in oktober Engeland

heeft uitgeschakeld op het moment dat volgens deze redenering de Engelsen

juist fitter zouden moeten zijn? De Premier League was toen immers net begon-

nen terwijl de Russen aan het einde van hun competitie zaten. Het is een zinlo-

ze discussie, want je kunt het precies zo buigen als het jou uitkomt. Rusland

heeft gewoon een unieke prestatie geleverd.”
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korte tijd eist. Eén van de oorzaken is

de speelstijl in Rusland: veel ploegen

kiezen voor 1:5:3:2. Op het moment

dat balverlies wordt geleden, zakt het

team relatief rustig terug en wordt de

tegenstander opgevangen op eigen

helft. Er wordt niet vaak vooruitverde-

digd. Het Zenit St. Petersburg van Dick

Advocaat is daar een uitzondering op.

Die ploeg zet wel druk vooruit en

schuift de centrale verdediger dóór.

Zenit heb ik ook in Moskou zien spe-

len, maar dat team kende ik al wat

langer.

Toen Advocaat na het WK 2006 het

bondscoachschap van Zuid-Korea ver-

ruilde voor het trainerschap bij Zenit

St. Peterburg vroeg hij mij te helpen

bij het opzetten van de periodisering.

Ik heb hem in 2006 en 2007 van plan-

ningen en adviezen voorzien totdat

de mensen intern het stokje konden

overnemen. Zodoende heb ik al eer-

der kennis kunnen maken met het

Russische voetbal. De manier waarop

Zenit vlak voor het EK de UEFA-Cup

won, was voor mij al een signaal dat

je Russische spelers superfit kunt ma-

ken met deze manier van periodise-

ren. Niet geheel toevallig scoorden al-

le Zenit-spelers in maart tijdens de

eerste Interval Shuttle Run Test beter

dan gemiddeld.”

Trainingsplan
Raymond Verheijen: “Achteraf is mijn

bezoek aan Rusland heel goed ge-

weest, want daardoor kreeg ik een be-

vestiging van het beeld dat Hiddink

mij had geschetst. Het was een uitda-

ging om vooral de intensiteit van

voetballen te verbeteren. We hebben

in maart in grote lijnen een plan op-

gesteld (zie kader). Het was duidelijk

dat in de aanloop naar het EK het ac-

cent van de voetbalconditietraining

moest liggen op kleine partijvormen

en het Herhaald Kort SprintVermo-

gen. De Russen beschikten over een

prima basisconditie, maar hadden

moeite om snel te herstellen tussen

acties. En juist dat laatste is natuur-

lijk enorm belangrijk in het voetbal.

Hiddink wilde het meest ideale voor-

bereidingsprogramma. Daarom heb-

ben we voorgesteld om de data van

twee van de drie voorbereidingswed-

strijden te verschuiven hoewel de te-

levisiecontracten al getekend waren.

Voor Guus was dit geen probleem,

omdat bij hem altijd alles top moet

zijn. Dankzij deze verschuiving kon-

den we tussen de oefenwedstrijden

zwaar trainen zonder dat spelers ver-

moeid aan de volgende  wedstrijd

zouden beginnen. Dat laatste moet je

altijd zien te voorkomen. Anders put

je spelers uit en dreigt het gevaar van

blessures tijdens de wedstrijd of in de

dagen daarna. Het geheim van perio-

diseren is het verleggen van grenzen

zonder dat spelers vermoeid of ge-

blesseerd raken. Daarom hebben we

de spelers bijvoorbeeld een hele dag

vrij gegeven op vrijdag 30 mei. On-

danks dat we in een trainingskamp

zaten, hebben we toch niet getraind.

De spelers hebben toen zelf voor een

alternatieve invulling gezorgd.

Zondag 18 mei zijn we begonnen met

de eerste training. Hiddink vond het

vooral van belang dat we kleine stap-

pen maakten. Daarmee wilde hij

voorkomen dat de rek er te snel uit

was. De spelers zouden anders het

gevoel krijgen dat ze al direct aan het

begin van de voorbereiding heel

zwaar moesten trainen. Door het ma-

ken van heel veel kleine stappen ge-

beurde dat nu heel geleidelijk. Een

groot aantal spelers, onder wie Zyrkov

en Pavlyuchenko, heeft tijdens en na

het EK in de media aangegeven nog

nooit zo hard te hebben getraind en

zich tegelijkertijd ook nog nooit zo fit

te hebben gevoeld.

www.devoetbaltrainer.nl
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Een andere reden om met deze Russi-

sche ploeg niet direct zwaar te trai-

nen was dat de spelers anders te lang

herstel nodig zouden hebben na een

maximale voetbalconditionele trai-

ning. Een goed getrainde topvoetbal-

ler heeft doorgaans gemiddeld 48 uur

nodig om te herstellen van een over-

loadtraining. Omdat de Russische

spelers niet gewend waren om heel

intensief te trainen, zouden de mees-

ten waarschijnlijk 72-96 uur nodig

hebben gehad om te herstellen van

een dergelijke training. Zoveel tijd

hadden we niet vanwege de oefen-

wedstrijden. We wilden absoluut niet

dat spelers vermoeid aan een wed-

strijd zouden beginnen.

In drie weken tijd hebben we in vier

blokken conditioneel gepiekt. We

trainden dan één of twee dagen ach-

tereen, ’s ochtends tactisch en in de

middag conditioneel. Je kunt beter ’s

ochtend tactisch trainen, omdat ie-

dereen dan nog fit en fris is. Als je in

de ochtend conditioneel traint, kan de

kwaliteit van de tactische training ’s

middags een stuk minder zijn. In het

geval van twee ‘voetbalconditionele’

dagen achter elkaar fungeerde de tac-

tische training 8:8 op de ochtend van

de tweede dag (21 mei) indirect als

oneel gepiekt

Kalender Russisch team
Zondag 18 mei TT

Maandag 19 mei TT (11:11)

Dinsdag 20 mei TT/VCT (8:8) 3 x 6 min. / 3 min. rust

VCT (HKSV) 2 x 8 hh x 15m. / 10 sec. rust

Woensdag 21 mei TT (8:8)

VCT (5:5) 5 x 4 min. / 2 min. rust

Donderdag 22 mei TT (11:11)

Vrijdag 23 mei Rusland-Kazachstan 6-0 (vr.)

Zaterdag 24 mei HT

Zondag 25 mei TT (na reis naar Duitsland)

Maandag 26 mei TT/VCT (8:8) 3 x 8 min. / 4 min. rust

VCT (5:5) 5 x 5 min. /  2 min. rust

Dinsdag 27 mei TT (11:11)

Woensdag 28 mei Rusland-Servië 2-1 (vr.)

Donderdag 29 mei HT

Vrijdag 30 mei -

Zaterdag 31 mei TT (8:8) 4 x 8 min. / 4 min. rust

VCT (HKSV) 3 x 10 hh x 15m. / 10 sec. rust

Zondag 1 juni TT/VCT (8:8) 4 x 10 min. / 5 min. rust

Maandag 2 juni TT (8:8)

VCT (5:5) 5 x 6 min. / 2 min. rust

Dinsdag 3 juni TT (11:11)

Woensdag 4 juni Rusland-Litouwen 4-1 (vr.)

Donderdag 5 juni HT

Vrijdag 6 juni TT (8:8)

Zaterdag 7 juni VCT (5:5) 5 x 4 min. / 2 min. rust

Zondag 8 juni TT (8:8)

Maandag 9 juni TT (stadion, 11:11)

Dinsdag 10 juni Spanje-Rusland 4-1 (poule)

Woensdag 11 juni HT

Donderdag 12 juni TT (8:8)

Vrijdag 13 juni TT (stadion, 11:11)

Zaterdag 14 juni Griekenland- Rusland 0-1 (poule)

Zondag 15 juni HT

Maandag 16 juni TT (8:8)

Dinsdag 17 juni TT (stadion, 11:11)

Woensdag 18 juni Rusland-Zweden 2-0 (poule)

Donderdag 19 juni HT

Vrijdag 20 juni TT (stadion, 11:11)

Zaterdag 21 juni Nederland-Rusland 1-3 (1/4 finale)

Zondag 22 juni HT

Maandag 23 juni TT

Dinsdag 24 juni TT (8:8)

Woensdag 25 juni TT (stadion, 11:11)

Donderdag 26 juni Spanje-Rusland 0-3 (1/2 finale)

TT Technisch/tactisch

HT Hersteltraining

VCT Voetbalconditietraining

HKSV Herhaald kort sprintvermogen
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een soort hersteltraining tussen twee

voetbalconditionele (middag)trainin-

gen.

Bij het plannen van het tijdstip van

trainingen hebben we ook zoveel mo-

gelijk rekening gehouden met het

moment waarop wij tijdens het EK

onze wedstrijden moesten spelen. De

hele voorbereiding hebben we – in het

geval van 1 training per dag -  laat in

de middag of zelfs in de avonduren

getraind. Zodoende kon de biologi-

sche klok van onze spelers zich in-

stellen op het leveren van een top-

prestatie aan het einde van de dag in

plaats van in de ochtenduren. Dit

soort aspecten zal nooit doorslagge-

vend zijn. Maar in topsport is elke

procent winst meegenomen.”

Geen maximale overload
Raymond Verheijen: “Tijdens de voor-

bereiding op een groot toernooi plan

je normaliter in een trainingsweek

één zware voetbalconditionele trai-

ning. Wij hebben daar nu bewust niet

voor gekozen. Wij wilden de spelers

zo vaak mogelijk confronteren met

intensieve voetbalarbeid. Zij waren

immers niet gewend om veel acties te

maken in een korte tijd, terwijl dat

wel van hen verwacht zou worden tij-

dens het EK. Wij kozen er daarom

voor om tijdens alle voetbalconditio-

nele trainingen niet met 100% overload

te trainen maar ‘slechts’ met 75%. Als

een speler minder diep gaat, heeft hij

minder tijd nodig om te herstellen én

je kunt méér van die trainingen in-

plannen. In plaats van in drie weken

voorbereiding vier keer een stortbui

(100% overload), hebben we het de

hele voorbereiding door flink laten

druppelen in de vorm van 10 sub-

maximale (75%) voetbalconditietrai-

ningen.

Daardoor was het ook mogelijk om

48 uur voor een oefenwedstrijd een

gematigde voetbalconditietraining te

plannen, terwijl ik dat normaal ge-

sproken nooit zou doen. Kijk maar

naar woensdag 21 mei en maandag 26

mei. Voor de oefenwedstrijd tegen 

Kazachstan op vrijdag 23 mei zou je

eigenlijk het Herhaald Kort SprintVer-

mogen of de voetbalconditionele prik-

kel 5:5 op dinsdag plannen en tac-

tisch trainen op woensdag en donder-

dag. Als je echter tijdens het 5:5 zorgt

voor een submaximale overload, dan

blijkt het wél op woensdag te kunnen.

Hetzelfde geldt ook voor de week voor

Rusland-Servië, waarbij we op maan-

dag submaximaal voetbalconditioneel

hebben getraind. Dat was op de dag

na de reis naar Duitsland en twee da-

gen voor die wedstrijd. En ook de trai-

ning op maandag 2 juni was, twee da-

gen voor de oefenwedstrijd tegen Li-

touwen, een submaximale voetbal-

conditietraining. Normaal gesproken

zou ik de laatste twee dagen voor een

wedstrijd alleen teamtactisch trainen.

De Russische situatie vroeg echter om

een specifieke aanpak.

Om blessures te voorkomen is het,

zoals gezegd, tijdens het periodiseren

cruciaal dat spelers altijd uitgerust

aan de wedstrijd beginnen. Achteraf

kunnen we stellen dat we in die opzet

succesvol zijn geweest. Sinds 18 mei

hebben we namelijk niet één speler

tijdens een training moeten missen

vanwege een blessure. In de wedstrijd

tegen Griekenland zijn Bilyaletdinov

en Zhirkov uitgevallen, maar ook zij

wilden de volgende dag gewoon mee-

trainen. Een lichaam in topconditie

herstelt namelijk snel. Ze konden een

stootje hebben. Niemand klaagde. Bij-

voorbeeld tijdens de training na het

duel tegen Zweden mocht de basis

naar ‘huis’ nadat ze rustig had uitge-

lopen. Maar dat wilde niemand, ieder-

een deed mee aan de rondo. Dat heeft

Hiddink toch maar mooi afgedwon-

www.devoetbaltrainer.nl
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gen. Alleen Zenit-spits Progrebnyak is

tijdens de voorbereiding om persoon-

lijke redenen afgehaakt.”

Herhaald kort  sprintvermogen
Raymond Verheijen: “We hebben

twee keer het Herhaald Kort Sprint-

Vermogen (HKSV) getraind, namelijk

op 20 en 31 mei. Dat deden we in een

stroomvorm zoals ik een aantal jaren

geleden op het trainerscongres in Til-

burg heb laten zien (zie tekening 1).

Door de korte rust tussen de voetbal-

sprints binnen deze afwerkvorm op 2

grote doelen verzuren spelers. Zeker

de Russen, die gewend waren om

vooral niet boven hun anaërobe

drempel te komen tijdens hardloop-

sessies bij hun club, moesten daar

wel even aan wennen. We hadden

twintig veldspelers en maakten twee

groepen van acht (vier tweetallen) en

een van vier (twee tweetallen), die

dan doordraaiden. De groepen die

niet met de afwerkvorm bezig waren,

speelden een positiespel. Dat was dan

actief herstel. Spelers moeten op dat

moment namelijk wel in beweging

blijven om het melkzuur kwijt te ra-

ken.”

Part i jspel  4 :4  + keepers
Raymond Verheijen: “Op vier mo-

menten hebben we het partijspel vier

tegen vier met keepers gedaan (zie te-

kening 2). We begonnen met vijf keer

vier minuten (21 mei), met steeds

twee minuten rust. Voor een gemid-

delde topclub is dit een submaximale

belasting. Daarna speelden we re-

spectievelijk vijf keer vijf minuten (26

mei) en vijf keer zes minuten (2 juni).

De vierde keer (7 juni) ging het weer

om vijf keer vier minuten, zodat we

de hartslaggegevens van deze training

goed konden vergelijken met die van

de eerste keer (21 mei) toen ook vijf

keer vier minuten werd gespeeld.

Daarnaast wilden we begin juni de

overloadbelasting afbouwen richting

het EK.

Deze partijspelen deden we op twee

veldjes van 30x40 meter in de lengte-

richting van het veld en met grote

doelen. Die organisatievorm zorgt per

definitie voor de hoogste intensiteit.

Voor de balbezittende partij zijn er nu

ruimtes die er normaal niet zijn. Daar

maak je dus gebruik van. De verdedi-

gende partij zal er achteraan moeten.

De ploegen waren ingedeeld door Igor

Korneev en de beginformatie van elk

viertal was de bekende ruit. Ik zorgde

voor het wedstrijdschema, de juiste

manier van doordraaien van teams,

maar ook van individuele spelers die

vanwege hun fysieke gesteldheid wat

meer of minder arbeid moesten ver-

richten. Het hanteren van een indivi-

duele periodisering per speler is een

10 keer 75%

Snel  herstel len

Raymond Verheijen: “De Russen beschikten over een prima basisconditie (zuur-

stoftransportsysteem). Hun hartslag na grote inspanning was relatief laag. Ze

hadden echter moeite om snel te herstellen. Dat kun je zien aan de hartslag na

een x-aantal seconden rust. Het zuurstoftransportsysteem kan dan wel heel

veel zuurstof naar de spieren brengen, maar eenmaal in de spieren moet het

snel omgezet worden in ATP om het fosfaatsysteem weer aan te vullen dat ge-

bruikt is tijdens een explosieve reactie. Met dit laatste hebben Russische voet-

ballers vaak moeite, omdat dit niet getraind wordt tijdens de vele tempo- en

duurlopen.”

Voetbalsprints  (HKSV) Part i jspel  4 :4  + keepers

1
2
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andere sleutel naar succes. De team-

periodisering is weliswaar het ver-

trekpunt, maar niet iedere speler

moet evenveel partijtjes of herhalin-

gen uitvoeren. Binnen de teamsport

voetballen verschillen sommige spe-

lers immers in belastbaarheid.

Tijdens het 5:5 stond Korneev bij het

ene veld en Borodjoek bij het andere.

Zij deden de coaching en zorgden er-

voor dat de intensiteit hoog was: er

lagen voldoende ballen rondom het

veld en in beide doelen. De spelers

kregen in deze trainingsvorm geen

moment rust. Hiddink coachte op bei-

de velden. Zes jaar geleden vertelde ik

in De Voetbaltrainer hoe belangrijk

het destijds was dat Guus vooral aan

het einde van dit soort partijspelletjes

fel coachte, omdat de Koreanen welis-

waar met een hoge intensiteit begon-

nen maar in de laatste partijtjes 5:5

steeds in de conditionele problemen

kwamen. Bij de Russen was het nu

juist zaak om vanaf het begin fel te

coachen en direct een hoge intensiteit

te eisen in het spel. Bij deze toernooi-

tjes ging het wel ergens om. Al waren

de prijzen nog zo klein, de eergevoeli-

ge Russen wilden tijdens de lunch

echt wel weten wie gewonnen had.”

(zie tekening)

Hartslag ISRT
Op basis van de testresultaten in

maart kwalificeerde ik de Russische

internationals conditioneel als gemid-

deld en niet als Europese top. In mei

bleken de resultaten nog iets minder.

Dit gold zelfs voor de goed getrainde

spelers van Zenit. Dat laatste kwam

waarschijnlijk doordat deze spelers in

april en mei vijf doordeweekse Euro-

pese wedstrijden hebben moeten spe-

len en in de nationale competitie wa-

ren vrijgesteld van wedstrijden. Aan

het begin van het trainingskamp in

mei wisten we dus dat we een grote

voetbalconditionele stap moesten

maken om succesvol te kunnen zijn.

We baseerden ons op de resultaten

van de Interval Shuttle Run Test. Tij-

dens deze test lopen spelers heen en

weer over een afstand van 20 meter.

Gedurende de test moeten ze steeds

sneller lopen. Dat wordt aangegeven

door middel van geluidssignalen. De

spelers lopen in totaal 55 keer 20 me-

ter, waarbij ze na elke 30 seconden 15

seconden moeten stilstaan. Als de

spelers namelijk wandelen tijdens de

15 seconden ‘rust’, dan zijn de gege-

vens veel moeilijker te standaardise-

ren. Nu neem je de hartslag na de 55

keer 20 meter. Dat zegt iets over de

moeite die het een speler kost om die

arbeid te leveren. Gemiddeld geno-

men zit een speler dan op de zoge-

naamde wedstrijdhartslag (160/170).

Vervolgens kijk je ook naar de mate

van herstel door de hartslag na 15 se-

conden en na één minuut na afloop

van de totale test te meten.

De IRST-figuur laat de hartslaggege-

vens zien van één van de Russische

spelers (speler X). In maart eindigde

deze speler de test met een hartslag

van 166. In mei had deze speler in-

eens meer moeite met de 55x20 me-

ter, kijk maar naar zijn hartslag van

171. Ook wat betreft het ‘snel herstel-

len’ kreeg speler X te maken met een

terugval. In maart daalde zijn hartslag

in 15 seconden rust van 166 naar 158.

Na een minuut rust was zijn hartslag

gedaald naar 122. In mei daalde zijn

hartslag in 15 seconden nog maar van

171 naar 167 en na een minuut naar

135. Dit zijn duidelijke signalen dat

zijn voetbalconditie tussen maart en

mei is afgenomen. De testscore van

speler X op 7 juni laat zien dat deze

speler in de voorbereiding op het EK

een grote voetbalconditionele

progressie heeft geboekt.

www.devoetbaltrainer.nl
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Hartslag 5:5
Raymond Verheijen: “De hartslagge-

gevens van de partijspelen 5:5 hebben

we gebruikt om de voetbalconditione-

le progressie te registreren. We heb-

ben op een gegeven moment zelfs

een hartslagsysteem van Polar laten

invliegen vanuit Nederland en kon-

den daardoor tijdens de training van-

af de zijlijn de hartslag van de spelers

zien. We merkten soms dat een speler

te hard trainde en konden dan ingrij-

pen. We constateerden bij een speler

een hartslag van 190, terwijl de inten-

siteit voor deze speler zou moeten lig-

gen op 170-180 slagen per minuut.

Het bleek toen dat deze verdediger

was ingedeeld met allemaal midden-

velders. Zij hadden een enorm loop-

vermogen en daarin ging hij mee. We

hebben hem toen in een andere groep

ingedeeld. Zijn hartslag daalde vervol-

gens naar het gewenste niveau. Dank-

zij dit hartslagsysteem hebben we

een paar keer overtraining kunnen

voorkomen.

We hebben met hartslagmeters ge-

werkt op 21 mei, 26 mei, 2 juni en 7

juni, tijdens de partijspelen 5:5. Dank-

zij deze metingen kregen wij een in-

druk van de hartslag na afloop van

zo’n partijtje, de gemiddelde hartslag

en de hartslag na 1 minuut rust. We

zagen aan het eind van elk partijtje

een hartslag van ongeveer 170/180. Na

het eerste partijtje 5:5 op 21 mei lag

de hartslag na één minuut herstel bij

speler X op 131 (zie figuur), maar je

ziet dat dit herstel minder goed gaat

na de volgende partijtjes. Na het vijf-

de partijtje daalde de hartslag van de-

ze speler in 1 minuut nog maar van

179 naar 150.

Je ziet dus een bepaald verloop tussen

de vijf partijtjes tijdens één training,

maar we zagen ook een bepaalde (po-

sitieve) ontwikkeling over de verschil-

lende trainingsmomenten van 21 mei

tot en met 7 juni. Op het laatste trai-

ningsmoment is speler X in staat veel

sneller te herstellen. Na het eerste

partijtje daalt zijn hartslag niet langer

van 181 naar 131 maar naar 115.

Daarnaast kan hij het snellere herstel

ook langer volhouden gaandeweg de

partijtjes. Ook na het vijfde partijtje

daalt zijn hartslag nog van 183 naar

128 slagen per minuut.

De hartslaggegevens van speler X ko-

men overeen met de voetbalconditio-

nele ontwikkeling van de meeste Rus-

sische spelers tijdens de voorberei-

ding op het EK. Toen wij deze gege-

vens onder ogen kregen, wisten we

direct dat onze spelers tijdens het EK

topfit voor de dag zouden komen. Dit

werd na afloop van het EK bevestigd

door de ‘conditionele’ statistieken van

de UEFA waaruit bleek dat Semak (1e),

Zyryanov (2e), Zyrkov (3e) en Semshov

(5e) samen met Michael Ballack (4e)

de topvijf vormden van fitste spelers.

We hadden in drie weken tijd een

enorme voetbalconditionele progres-

sie geboekt zonder dat spelers ver-

moeid waren geraakt of een blessure

hadden opgelopen.

Op zondag 8 juni hebben we de resul-

taten met de spelers besproken. Na-

dat ik de spelers kort had uitgelegd

dat voetbalconditie vooral betekent

‘snel herstellen’ en dat het trainings-

programma in de afgelopen drie we-

ken vooral was gericht op dat aspect,

ontvingen zij allemaal een individu-

eel dossier van 8 pagina’s met al hun

eigen hartslaggegevens. Dat was heel

waardevol, omdat spelers zágen dat

hun conditie vooruitgegaan was. Hid-

dink noemde de spits Pavlyuchenko

in het begin ‘de lantaarnpaal’. Uitein-

delijk heeft hij tijdens het EK lopen

sleuren als een moderne topspits. We

hebben wel met hem individueel bin-

nen het teamverband getraind. Hij

moest kilo’s kwijt, want hij was te

zwaar. Hij heeft wat zwaarder moeten

Hartslagregistratie
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trainen dan anderen. Uit zijn tests

bleek in eerste instantie dat na een

partijtje 5:5 zijn hartslag in één mi-

nuut daalde van 180 naar 140. Dat is

absoluut niet goed genoeg, zeker niet

voor een internationale topvoetballer.

Toen we vlak voor het toernooi 5:5 de-

den, daalde zijn hartslag naar 110.

Dat is top en zegt iets over zijn enor-

me ontwikkeling.”

Zeswekencyclus
Op de website van De Voetbaltrainer

werd bezoekers in de poll gevraagd

naar hun voorkeur van periodiseren.

De helft van de trainers zegt de zes-

wekencyclus te prefereren. Ongeveer

eenderde geeft de voorkeur aan de

driewekencyclus en de overigen 20%

gebruikt een andere manier van pe-

riodiseren of doet er helemaal niet

aan. Nu weten we dat Raymond 

Verheijen groot voorstander is van

een periodiseringsmodel van zes we-

ken, maar hij kreeg de Russen fit in

drie weken…

Raymond Verheijen: “Het klopt dat ik

in principe de voorkeur geef aan een

zeswekencyclus als we het hebben

over een heel voetbalseizoen. Het is

dan zaak om negen tot tien maanden

fit te zijn en te blijven. Een eindtoer-

nooi is een hele andere situatie. Voor

het EK hebben we de Russen in drie

weken topfit gekregen omdat er sim-

pelweg geen langere voorbereidings-

tijd was. Je houdt tijdens de voorbe-

reiding op een EK of WK totaal geen

rekening met de wet van de duur-

zaamheid. Snel opgebouwde conditie

houdt relatief kort stand. Als je iets

geleidelijk opbouwt, houdt het relatief

lang stand. Omdat een eindtoernooi

maar drie tot vier weken duurt,

maakt het niet uit dat de snel opge-

bouwde conditie na een maand weer

afneemt. Een EK is gewoon een kwes-

tie van maximaal pieken. In een club-

situatie is het een heel ander verhaal.

Er zijn minimaal drie argumenten te

verzinnen om in een regulier voetbal-

seizoen een zeswekencyclus aan te

houden, liever dan een driewekency-

clus. Op de eerste plaats is de zoge-

naamde prikkeldichtheid groter bij de

zeswekencyclus (vier herhalingen in

acht versus tien weken, zie figuur).

Ten tweede is een voordeel van de

zeswekencyclus dat een tijdelijk ge-

blesseerde speler makkelijker een

prikkel kan missen, aangezien er twee

weken na elkaar dezelfde ‘voetbalcon-

ditie’ wordt getraind (11:11/7:7/4:4). Je

loopt dus minder risico dat een speler

een bepaalde conditieprikkel lange

tijd niet krijgt. Tijdens een drieweken-

cyclus vindt iedere voetbalconditione-

le prikkel slechts één keer plaats.

Mocht een speler een bepaalde voet-

balconditietraining missen, dan krijgt

hij per saldo wekenlang niet te ma-

ken met die betreffende prikkel. Op

de derde plaats is er nog de wet van

de duurzaamheid: in de zeswekency-

clus bouw je geleidelijker de conditie

op. Er vindt niet iedere trainingsweek

een verzwaring plaats. In eerste in-

stantie wordt de belasting uit de vori-

www.devoetbaltrainer.nl

De fitheid van de Russen

Geleidelijk de conditie opbouwen

Prikkeldichtheid

Driewekencyclus
week 1: 11:11 week 2: 7:7 week 3: 4:4

week 1-2-3 week 1-2-3 week 1-2-3 week 1-2-3 (vier keer 7:7 in 10 weken)

Zeswekencyclus
week 1+2: 11:11 week 3+4: 7:7 week 5+6: 4:4

week 1-2-3-4-5-6 week 1-2-3-4-5-6 (vier keer 7:7 in 8 weken)
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ge cyclus herhaald. Pas één week later

neemt de belasting toe. En ik zei net

al dat de voetbalconditie langer

standhoudt als je het geleidelijk op-

bouwt. Een driewekencyclus nodigt

automatisch uit om snellere stappen

in belasting te maken. De kans is

daardoor kleiner dat de conditie de

volledige negen tot tien maanden op

het hoogste niveau blijft.

Mocht het nu zo zijn dat een team re-

gelmatig te maken krijgt met mid-

weekse wedstrijden – zoals bij de

Champions League – dan zou ik de

zeswekencyclus terugbrengen naar

twee cycli van drie weken. Ik doe dan

eerst week 1, week 3 en week 5, ge-

volgd door week 2, week 4 en week 6.

Anders zou een zeswekencyclus als

gevolg van de vele midweekse wed-

strijden soms wel 10 tot 12 weken in

beslag nemen. Voetbalconditionele

prikkels komen dan te ver uit elkaar

te liggen. Voor teams die niet of nau-

welijks midweeks spelen, blijft de zes-

wekencyclus de beste optie op basis

van de bovenstaande argumenten.”

Part i jspel  8 :8
Raymond Verheijen: “Ook in deze

veel terugkomende trainingsvorm

hebben we de belasting stapsgewijs

opgevoerd. Aanvankelijk deden we

deze partijvorm in korte blokjes, niet

te veel blokjes en met veel rust tus-

sen de blokjes. Gaandeweg de voorbe-

reiding hebben we echt stappen ge-

zet. Op maandag 2 juni speelden we

bijvoorbeeld 8:8 in blokken van 5 mi-

nuten en met drie groepen, hetgeen

betekent twee keer spelen (10 minu-

ten), één keer rust (5 minuten). Dat

deden we dan zo’n 50 minuten, waar-

bij de inschatting van Hiddink leidend

was. ‘Moeten we doorgaan of stop-

pen?’ en ‘Was dit voldoende tactische

training voor nu of niet?’ Onze op-

bouw in belasting binnen de teamtac-

tische trainingen 8:8 is een mooi

praktijkvoorbeeld van het motto

‘voetbaltraining is conditietraining.”

Andrei  Arshavin
Raymond Verheijen: “Arshavin heeft

een versnelling in een versnelling.

Dat is redelijk uniek te noemen en

dat maakt hem zo goed. De meeste

Russische spelers hebben niet een

grote drang om naar het buitenland

te gaan. Zij verdienen in Rusland ge-

noeg. Arshavin is hierin misschien

een geval apart. Hij is een heel mon-

dige speler. Hij vindt ook overal wat

van. Dat kun je op twee manieren be-

Periodiser ing op topniveau

Raymond Verheijen: “Ik lees wel eens dat het niet mogelijk zou zijn om bij top-

teams te periodiseren vanwege het grote aantal wedstrijden. Dat blijkt helemaal

niet waar te zijn. Ik heb de proef op de som genomen en heb naar het afgelopen

seizoen van Manchester United gekeken. Ik heb hun drukke wedstrijdschema

(competitie, beker, Champions League en interlands) op een rijtje gezet om ver-

volgens te concluderen dat ik bijna vier complete cycli van zes weken kon plan-

nen. Toen ik bij het Nederlands elftal werkzaam was, merkten we aan de testre-

sultaten dat de spelers die actief waren in de Champions League gedurende het

seizoen achteruit gingen qua conditie omdat zij te weinig trainingsarbeid lever-

den tussen de wedstrijden. Het spelen van twee wedstrijden in de week blijkt

onvoldoende om topfit te blijven. Dat gegeven lijkt me voldoende om actie te

ondernemen en ook in de top aan de slag te gaan met het periodiseren.”
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kijken. Je kunt dat als trainer verve-

lend gedrag vinden, of je ziet in dat je

een speler in je groep hebt die enorm

betrokken is, zich verantwoordelijk

voelt en een mening geeft. Het mag

duidelijk zijn dat Hiddink hier als

geen ander mee om heeft weten te

gaan.

Omdat Arshavin tijdens de eerste

twee wedstrijden op de eindronde

van de EK geschorst was, heeft Hid-

dink hem ook niet opgesteld tijdens

de eerste twee oefenwedstrijden in

mei. Vlak voor de EK tegen Litouwen

mocht Arshavin wel in de basis star-

ten. Het is dan wel zaak om zo’n be-

langrijke speler extra arbeid te laten

verrichten. Ook na 7 juni zijn we met

hem extra aan de slag gegaan, ook al

omdat hij de wedstrijden tegen Span-

je en Griekenland zou gaan missen.

We hebben toen heel veel interval-

werk met hem gedaan. Een diepe bal

en dan moest Arshavin sprinten en

afronden op doel. Vervolgens jogde hij

rustig terug voor de volgende bal. Als

trainer kun je deze oefening prima

manipuleren. Op het moment dat jij

de bal inspeelt, is zijn rust over. In het

begin mocht hij langer rusten, maar

aan het einde -dus vlak voor de wed-

strijd tegen Griekenland- gaven we

hem weinig rust tussen de acties. Dat

deden we in vier tot zes blokken van

twee tot drie minuten. Noem het ex-

tensieve interval, te vergelijken met

een partijtje 4:4. Dat was dus de dag

vóór de wedstrijd van de basiself. Ver-

volgens kreeg hij een extra program-

ma op de dag van de wedstrijd en de

dag na de wedstrijd, samen met de

wisselspelers die gewoon aan de bak

moesten.”

Ritme
Er is veel gespeculeerd of het een na-

deel zou zijn om in de poulefase al

na twee wedstrijden zeker te zijn van

de kwartfinale en in de derde wed-

strijd met een zogenaamd B-team te

spelen. Drie van de vier nummers 1

(Portugal, Kroatië en Nederland) wer-

den tenslotte uitgeschakeld in de

kwartfinale en Spanje ging net door

na penalty’s. Hoe kijkt Raymond Ver-

heijen daar tegenaan?

Raymond Verheijen: “Het is moeilijk

om dit vermoeden te bewijzen. Ik heb

wél gemerkt dat we ook met Rusland

iets hebben meegemaakt wat er een

beetje op lijkt. We wonnen op zater-

dag 21 juni van Nederland en moes-

ten pas de donderdag daarna in de

halve finale tegen Spanje spelen. Ik

heb steeds het gevoel gehad dat die

periode te lang was. Wij waren op

woensdag en misschien zelfs op dins-

dag al klaar voor de wedstrijd tegen

Spanje. Als je tijdens een eindronde

in trainingskamp zit, is de periode

van zaterdag tot en met donderdag

heel erg lang. Zou ik ooit bij een team

in een situatie terechtkomen dat je de

luxe hebt om het B-team op te stel-

len, dan denk ik dat de coach er ver-

standig aan doet om toch te spelen

met het basisteam, zonder de spelers

die qua kaarten op scherp staan en

natuurlijk de blessuregevallen. Een al-

ternatief kan zijn dat je tóch het B-

team opstelt, maar dan rondom de

www.devoetbaltrainer.nl
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Wij hebben gewonnen door het strijdpl

Stabi l i te i tsoefeningen

Raymond Verheijen: “Behalve de dag voor en na de wedstrijd zijn we onder lei-

ding van Arno Philips alle trainingen begonnen met 20 minuten stabiliteits- en

buikspieroefeningen voor de rompstabiliteit, voorafgaande aan de warming-up

met bal. Als we twee keer trainden op een dag, deden we ze één keer van beide

trainingen. Dit deden we vooral met het oog op blessurepreventie.”
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wedstrijddag de basisspelers ook een

conditionele prikkel van 75% geeft.

Tussen onze wedstrijden tegen Ne-

derland en Spanje konden wij geen

prikkel meer geven aan de basisspe-

lers, want daarvoor was de periode

weer net één dag te kort.”

Nederland-Rusland
Raymond Verheijen: “De belangrijkste

reden dat wij van Nederland hebben

gewonnen, is het strijdplan van Hid-

dink. Onze organisatie was perfect, of

zoals Hiddink in de rust tegen zijn

spelers zei: briljant. En als je tactisch

goed werk levert, hoef je minder te lo-

pen. In de eerste helft is niemand

moe en hoef je het niet over voetbal-

conditie te hebben. Door onze enorme

conditie konden wij dat strijdplan wél

in de hoogste versnelling uitvoeren

en dit ook nog eens 120 minuten vol-

houden, waardoor het plan tot maxi-

male ontplooiing kon komen. Alles bij

elkaar opgeteld kom je tot deze unie-

ke prestatie.

Op het eind zaten een aantal spelers

van Nederland er doorheen. Het is

heel opvallend: wij zijn twee dagen

voor het duel met Oranje nog tegen

Zweden tot het gaatje gegaan. Terwijl

Nederland vijf dagen meer rust had,

leek hun conditie minder dan die van

ons, waardoor wij in de verlenging als

een stoomwals over Oranje heen gin-

gen. Uiteraard werd ook aan mij na

afloop de vraag gesteld hoe dit moge-

lijk was. Ik denk dat Nederland die

vraag beter aan zichzelf kan stellen

dan aan mij, omdat ik het antwoord

niet weet.

Je moet de spelers van Rusland heel

veel credits geven voor hun prestatie.

Als je ziet van welk niveau zij van-

daan komen, hebben ze een enorme

vooruitgang geboekt. Na de domper in

de openingswedstrijd herpakten wij

ons goed tegen Griekenland (1-0) en

was de stijgende lijn direct zichtbaar.

Tijdens de wedstrijd tegen Zweden (2-0)

liepen we met name in de tweede

helft over onze tegenstander heen en

had het 4 of 5-0 kunnen worden. Ei-

genlijk diende de topprestatie tegen

Nederland zich in de wedstrijd tegen

Zweden al aan. Het is ons gelukt om

enorm te pieken met dit team en het

maximale uit de spelers te halen. Dan

heb ik het niet alleen over het voet-

balconditionele aspect  maar ook over

hun belevingswereld. Ze waren over

het algemeen geen Europese top ge-

wend, maar hebben wel onder meer

Engeland in de voorronde en Neder-

land op het eindtoernooi uitgescha-

keld. Dat het trouwens om Nederland

ging, vond ik achteraf wel jammer. Als

je na afloop in de catacombe de te-

leurstelling ziet bij mensen die je heel

goed kent, is dat niet fijn. Ook al heb

je zelf net de halve finale bereikt. Ik

had liever gehad dat we Nederland

pas later waren tegengekomen. Bij

mij overheerst een voldaan gevoel.

Het was weer een unieke en vooral

leerzame ervaring en ik ben trots op

mijn vierde bronzen medaille in vijf

toernooien.”

jdplan van Guus

Boetes

Raymond Verheijen: “In het Russische trainingskamp werkte Hiddink niet met

boetes. De spelers deden dit wel onderling. De aanvoerder, Semak, hield een

potje bij, maar volgens mij ging ook dat meer voor de vorm en was dat niet heel

erg consequent. De ene keer dat Hiddink zelf in de verkeerde kleding bij de lunch

kwam, gooide hij met veel misbaar een x-bedrag op de tafel van de aanvoerder.

Dat zorgde voor veel hilariteit en daarmee voor een relaxte sfeer.”

Spanje

Raymond Verheijen: “Ik ben erg onder de indruk geraakt

van het middenveld van Spanje. Ik heb in alle vijf toer-

nooien die ik heb meegemaakt nog nooit een team gezien

dat zo enorm in controle is op het middenveld. Daarnaast

heeft Senna uitstekend Arshavin geneutraliseerd. Spanje

had tactisch zijn huiswerk uitstekend gedaan. De statistie-

ken van de UEFA bevestigden dat het conditioneel wel

goed zat met Rusland tijdens de wedstrijd tegen Spanje.

Ook in de halve finale waren onze spelers weer in staat

om de meeste meters te maken en het vaakst te sprinten

van alle halve finalisten. Deze wedstrijd heeft simpelweg

aangetoond dat de voetbalconditie weliswaar een hele be-

langrijke randvoorwaarde is, maar dat voetballen gelukkig

uit meer bestaat dan alleen een goede conditie. Spanje

was gewoon te goed voor iedereen en dus de meer dan te-

rechte kampioen.”

4.Verheijen  24-07-2008  14:55  Pagina 13


