
 
 

 
 
 

Workshopbeschrijvingen 
 

Workshop 1 = Coachen van ouders, hoe doe je dat? 
Als coach heb je de volgende vier vaardigheden geleerd om jouw spelers te 
ontwikkelen: “Stimuleren, individueel aandacht geven, structuur bieden en 
verantwoordelijkheid geven”. In deze workshop leer je hoe je deze vier vaardigheden 
ook kunt gebruiken richting ouders. Je leert hoe je ouders kunt instrueren hoe zij het 
beste hun kind kunnen ondersteunen, hoe je ouders structuur kunt bieden en hoe je 
ouders verantwoordelijkheid kunt geven in het proces. Na het volgen van deze 
workshop ben je beter in staat om verbinding te maken met ouders. Ouders zijn een 
onderdeel van de driehoek: coach – speler – ouder. Zet ouders niet buitenspel maar 
betrek ze erbij. Zij kunnen meer van waarde zijn dan dat je op voorhand zou denken! 
 
Patrick van Bruggen 

Patrick studeerde aan de Hoge Hotelschool in Maastricht 
en rondde daar in 1990 zijn opleiding af. Na jaren actief te 
zijn geweest in de horeca en het bedrijfsleven schreef hij 
recent het handboek voor jonge sporters, topsporters en 
topsportouders. Als gastouder van een Betaald Voetbal 
Organisatie (BVO) zag hij dat ouders van spelers moeite 
hadden hoe zij hun rol moesten invullen. Hij stelde zichzelf 
de vraag: Hoe ben je de ideale ouder die zijn/haar 
sportende kind positief ondersteunt? Als assistent-trainer 

(3e divisie landelijk) bij DCG in Amsterdam werd hem niet geleerd hoe hij om moest 
gaan met de ouders van de spelers. Alle kennis die hij opdeed door o.a. het voeren 
van veel gesprekken met topsporters, topsportouders, topsportcoaches en 
sportpsychologen bundelde hij in een boek wat vol staat met handvatten voor 
ouders. Momenteel geeft Patrick veel workshops, presentaties en lezingen in de 
sportwereld.  
 
 
 
 
 

 
 
 
  



Workshop 2 = Het opleiden, trainen en coachen van spelers binnen de visie/missie 
van de club 
In deze interactieve workshop nemen Koen Stam (hoofd voetbalmethodiek 
Feyenoord Academy) en Melvin Boel (trainer/coach Feyenoord O21) je mee in de rol 
die je als trainer-coach hebt in het opleiden van spelers binnen de missie en visie van 
de club. De jeugdopleiding van Feyenoord stelt zichzelf vier vragen: Waarom komen 
we naar de club? Hoe willen we dat er gespeeld wordt in het eerste elftal? Welke 
spelers zijn daarvoor nodig? En hoe kunnen wij deze spelers opleiden? Het doel van 
deze workshop is om jou te laten nadenken over de wijze waarop jij training geeft en 
coacht en of deze aansluit aan de visie en missie van jouw club. 
 
Koen Stam 
    Koen Stam is een voormalig profvoetballer en speelde  
    bij de amateurs van VV SRC uit Schagen. Daarna is hij  
    in het betaalde voetbal uitgekomen voor AZ, Cambuur  
    Leeuwarden, Excelsior, Telstar en Volendam. Na zijn  
    spelerscarrière werd hij in 2013 jeugdtrainer van AZ  
    O15 en vervolgens van AZ O19. Ook was hij vanaf  
    2016 enkele maanden assistent-bondscoach van  
    Nederland O18, naast bondscoach Kees van Wonderen.  
    In het seizoen 2018-2019 maakte hij als trainer zijn debuut in het 
betaald voetbal, toen hij samen met Michel Vonk Jong AZ ging trainen. Vanaf medio 
2020 is hij werkzaam bij Feyenoord, eerst als assistent bij O21 en later bij het eerste 
elftal. Momenteel is hij hoofd voetbalmethodiek van de Feyenoord Academy. 
 
Melvin Boel 
    In 2014 werd Melvin Boel de nieuwe hoofdtrainer van  
    BVCB. Hiermee begon hij aan zijn eerste klus bij een  
    seniorenteam en was hij tevens de jongste trainer in de  
    eerste klasse van het Nederlandse amateurvoetbal. Hij  
    zou de functie drie jaar bekleden voor hij de overstap  
    maakte naar de Feyenoord Academy. Hier startte hij als  
    trainer van Feyenoord O17. Hij was op dat moment al  
    een aantal jaren actief als International Development Coach  
    op de afdeling internationale relaties. Hierin was hij 
verantwoordelijk voor al de voetbalcontent van het internationale programma. 
Binnen dit programma vielen o.a. samenwerkingen met Real Madrid en de 
voetbalbonden van Noorwegen en Denemarken. Met ingang van het seizoen 
2022/’23 is hij trainer van Feyenoord O21. Dit jaar gaat hij starten met de UEFA Pro-
opleiding van de KNVB.  



Workshop 3 = De trainer maakt het verschil 
Iedere trainer wil dat zijn of haar spelers en/of speelsters betrokken zijn in het 
voetballen. Welk doel de trainer/spelers ook hebben; gewoon actief bezig willen zijn, 
samen met vrienden voetballen, jezelf ontwikkelen, willen presteren en/of willen 
winnen, betrokkenheid in het voetballen is essentieel. Elke training, elke wedstrijd is 
die betrokkenheid van spelers belangrijk. Als trainer heb je een grote invloed op die 
betrokkenheid van spelers. Deze workshop heeft als doel trainer-coaches te helpen in 
het optimaliseren van de betrokkenheid van zijn/haar spelers door te kijken naar het 
(eigen) leiderschap van de trainer, hoe je spelers kunt motiveren (of juist niet) en hoe 
je die twee met elkaar kunt verbinden. 
 
Mauro van de Looij 
     Mauro van de Looij is sport- en  
     prestatiepsycholoog, auteur, docent, ondernemer  
     en voetbaltrainer. Hij heeft gewerkt als  
     jeugdtrainer bij PSV en Willem II. Met het bureau  
     Bauer en Van de Looij adviseert hij clubs over  
     voetbaltraining, coaching en talentontwikkeling.  
     Daarnaast doceert hij psychologie in het hoger  
     onderwijs en coacht sporters en trainers. ‘Alles wat er    
     is, mag er zijn en er zijn altijd oplossingen' is zijn motto. 
Oud-spelers, (oud-)collega's en studenten waarderen zijn oprechte interesse. Met de 
vragen die hij stelt, word je bovendien aan het denken gezet. 
 
 

  



Workshop 4 = Van analyse eigen team naar trainingsaanbod 
Iedere trainer-coach wil zijn/haar team vooruithelpen en ontwikkelen. Door je eigen 
team goed te analyseren kom je tot actuele voetbaluitdagingen die je vervolgens met 
inspirerende en nuttige oefenstof kan trainen. In deze workshop vertelt Alexander 
Palland (bondscoach O16 KNVB) je op basis van het laatste toernooi van NL O16 (feb 
’23) in Portugal hoe zij gekomen zijn tot voetbaluitdagingen ontstaan uit ontwikkeling 
eigen speelwijze in combinatie met de analyses die gemaakt zijn in Portugal.  
Daarnaast zullen we gedurende de workshop in kleinere groepen bespreken hoe we 
bepaalde voetbaluitdagingen kunnen vertalen naar interessante oefenstof passend 
bij de leeftijdscategorie O16 / O17. 
 
Alexander Palland 

Nadat Alexander in 1998 zijn CIOS-diploma haalde in Heerenveen 
ging hij de academie voor lichamelijke opvoeding (ALO) doen in 
Zwolle. In 2003 studeerde hij af en werkte vervolgens een aantal 
jaar als docent LO in het onderwijs. Naast zijn baan in het 
onderwijs trainde en speelde Alexander bij VV Go Ahead Kampen 
en trainde hij SC Genemuiden in het amateurvoetbal. Vervolgens 
was hij een decennialang werkzaam bij PEC Zwolle. Hij 
combineerde het trainerschap in de jeugd (O16, O17 en O18) met 

zijn werk op de Landstede Sport en Bewegen opleiding als docent, coach en 
teamleider. Vanaf 2018 werd hij fulltime hoofd jeugdopleiding (HO) bij PEC Zwolle. 
Deze functie bekleedde hij tot de zomer van 2022. Na de zomer van 2022 vertrok hij 
naar de KNVB om daar bondscoach O16 te worden. Alexander is in het bezit van een 
UEFA A trainerslicentie en het HO Pro diploma. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
 
 



Workshop 5 = Creëren van passend trainingsaanbod in de leeftijdscategorie O12 – 
O15  
Iedere trainer-coach wil goed gestructureerde, uitdagende en bovenal leerzame en 
relevante trainingen geven aan zijn/haar pupillen. Om hieraan te voldoen is het 
noodzakelijk dat je als trainer-coach een goede analyse maakt van je eigen team om 
vervolgens te komen tot voetbaluitdagingen binnen de teamfuncties (aanvallen, 
verdedigen & omschakelen). De praktijk leert dat dit voor veel trainer-coaches een 
lastig te nemen horde is. Gedurende deze workshop vertelt Corina Dekker (lid 
technische staf RKC Waalwijk) aan de hand van haar eigen ervaring hoe je komt tot 
een gedegen analyse van je eigen team en hoe de vertaling van één of meerdere 
voetbaluitdagingen er uit ziet naar het trainingsveld. Essentieel bij het definitief 
vaststellen van je trainingsaanbod zijn de zogenaamde leeftijdsgebonden kenmerken. 
In deze workshop spreken we over wat de leeftijdsgebonden kenmerken in de 
leeftijdscategorie O12 – O15 zijn, waar je op moet letten en wat voor effect ze 
hebben op de keuzes die we als trainer-coach maken.  
 

Corina Dekker 

    Corina Dekker is de afgelopen vijftien jaar actief als    

              sportdocent waarbij ze lesgeeft aan alle leeftijdsgroepen en  

    met verschillende achtergronden. Daarnaast is ze ook al 15  

    jaar actief als trainer-coach bij diverse clubs, zoals Fortuna  

    Wormerveer, Reigerboys, Telstar en de beloftes van VV  

    Alkmaar. Vanaf het seizoen 2018/’19 was ze drie jaar  

    hoofdtrainster en technisch manager van het vrouwenteam  

    van VV Alkmaar. Dit team speelt in de Azerion Vrouwen 

Eredivisie. Momenteel is Dekker lid van de technische staf van het eerste elftal van 

RKC Waalwijk en maakt ze wedstrijdanalyses van de tegenstander. Dit jaar gaat zij 

starten met de UEFA Pro-opleiding van de KNVB. 

 
  



Workshop 6 = Creëren van een high performance team en de rol van de 
trainer-coach 
Jouw visie op het vak ‘trainer-coach’ zal na het volgen van deze workshop nooit meer 
hetzelfde zijn’. Tijdens deze workshop gaan we op zoek naar antwoorden op de 
vragen: ‘Wat is nu precies een high performance team’ en ‘hoe zorg ik er als trainer-
coach voor dat mijn team als zodanig functioneert’. 
Na een duiding van David Vecht (voetbaltechnisch coördinator partnerclubs FC 
Utrecht) over wat nu precies een ‘high performance team’ is volgt een uiteenzetting 
over de 6 verschillende rollen die een trainer-coach in zijn optiek heeft. Vanuit deze 
definitie bespreekt hij hoe jij binnen iedere rol jouw handelen als trainer-coach 
(vanuit de gedachte dat leren en ontwikkelen een continu proces is) dusdanig kan 
invullen zodat je elke speler binnen het team (en het team als geheel) optimaal 
ontwikkelt / maximaal laat renderen.  
Daag jezelf uit en leer door deze workshop anders naar ‘ons’ mooie vak te kijken! 
Schrijf je in en wees welkom. 
David Vecht 
    David Vecht is geboren en opgegroeid in Swaziland en  
    woonde in Samoa voordat hij naar Nederland verhuisde. In  
    2008 is David bij de KNVB gaan werken als districtscoach  
    en daarnaast was hij verantwoordelijk voor het Jeugdplan  
    Nederland (talentontwikkelingsprogramma). Als trainer- 
    coach is hij zeer actief. Hij begon als assistent-trainer bij  
    Jong Sparta om vervolgens de eerste elftallen van Swift,  
    VVIJ en OJC Rosmalen, de beloftes van RKC Waalwijk en de O15 
van FC Utrecht te trainen. De laatste 5 jaar is David als docent Sport & Coaching 
werkzaam aan de Johan Cruyff College en is hij bij FC Utrecht voetbaltechnisch 
coördinator van de partnerclubs. Hier stuurt hij de Pre Academie van FC Utrecht aan, 
ontwikkelt en doceert hij de TopCoach Opleiding voor technisch kader van 
amateurclubs in de regio Utrecht en coördineert hij de samenwerking met de 
partnerclubs van FC Utrecht. 


