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Tactische 
periodisering
Nadat Portugal de Europese titel pakte, schreven we in dit vakblad dat die prestatie niet los gezien kon 

worden van een van de belangrijkste exportproducten en best bewaarde geheimen van dat land: tactische 

periodisering. De Portugese bondscoach Fernando Santos kwam er in zijn tijd bij FC Porto mee in aanra-

king, en ook in de werkwijze van José Mourinho (Manchester United) en André Villas-Boas (Zenit Sint-Pe-

tersburg) neemt tactische periodisering een belangrijke plaats in. Pepijn Lijnders komt aan het woord over 

de methodologie en Guido Seerden en Job Peeters geven in een inkijkje in de manier waarop zij tactische 

periodisering naar hun praktijk vertalen.

Het ontwikkelen van een specifieke manier van spelen

 

T A C T I S C H E  P E R I O D I S E R I N G

Guido Seerden (1988) 

is momenteel werk-

zaam als Head of 

Sport Science and 

Performance bij Cape 

Town City FC, een 

nieuwe voetbalclub 

in de Premier League 

Soccer in Zuid-Afrika. 

Hiervoor werkte hij 

onder andere als hoofd van de fysieke 

ontwikkeling bij Al Shabab Football Club 

in Dubai en als hoofdtrainer van Onder 

9 tot en met Onder 12 bij Al-Ahli FC in 

Saoedi-Arabië. Seerden heeft meer dan 

tien jaar ervaring als (jeugd)trainer in 

verschillende culturen.

Pepijn Lijnders (1983) 

is op papier in dienst 

als ‘First Team De-

velopment Coach’ 

bij Liverpool, maar 

fungeert in werke-

lijkheid als assistent 

van Jürgen Klopp. 

Diens voorganger 

Brendan Rodgers 

haalde hem al naar het eerste elftal. 

Lijnders werkte vijf jaar als jeugd-

trainer voor PSV en zeven jaar voor 

FC Porto alvorens hij naar Liverpool 

vertrok. Bij afwezigheid van Klopp in 

de thuiswedstrijd tegen Sunderland 

op 6 februari 2016 deed Lijnders de 

wedstrijdbespreking en stond hij de 

pers te woord. 

Job Peeters (1984) 

werkte maar liefst 

vijftien seizoenen als 

trainer van verschil-

lende jeugdteams bij 

VV Gemert, totdat hij 

deze zomer op zoek 

was naar een nieuwe 

uitdaging. Als Hoofd 

Jeugdopleiding van 

RKSV Nuenen past hij, net als bij zijn 

oude club Gemert, de principes van 

tactische periodisering toe. Peeters is 

ook actief voor de Fontys Internatio-

nal Business School en de PSV Soccer 

School.
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Vitor Frade
In de jaren tachtig van de vorige eeuw 

ontwierp de Portugese professor Vitor 

Frade tactische periodisering, omdat 

de bestaande modellen - afkomstig 

uit andere sporten - in zijn ogen niet 

geschikt waren voor het complexe 

voetbalspel. Hij implementeerde de 

methodologie bij Porto en bracht vele 

trainers de fijne kneepjes ervan bij. 

Tactische periodisering waaierde in 

eerste instantie vooral uit naar landen 

met Portugees of Spaans als voertaal, 

omdat er nog geen Engelse vertaling 

voorhanden was. Inmiddels sijpelen 

de beginselen van tactische periodi-

sering steeds meer door tot in andere 

voetbalculturen.

Binnen tactische periodisering staat 

de tactische component van het voet-

balspel centraal. Daarbij wordt tactiek 

altijd tegelijkertijd getraind met de 

technische, fysieke en mentale aspec-

ten van voetbal. Een bepaalde voetbal-

actie wordt namelijk gezien als een 

handeling waarbij die vier dimensies 

altijd gezamenlijk aan bod komen. 

Het versturen van een pass of inzet-

ten van een tackle vraagt altijd een 

bepaalde keuze (tactiek), uitvoering 

(techniek), beweging (fysiek) en aan-

sturing vanuit de hersenen (mentaal). 

Een geïsoleerde pass- en trapvorm is 

dus niet kenmerkend voor tactische 

periodisering, omdat die niet of nau-

welijks recht doet aan het nemen van 

beslissingen en daarmee de tactische 

component verwaarloost. Zo’n trai-

ningsvorm wordt hooguit als verleng-

de warming-up gebruikt.

Tactische periodisering bestaat grof-

weg uit drie fases. Allereerst wordt 

er een ‘game model’ (1) ontwikkeld, 

de beoogde manier van spelen in alle 

fases van het spel. Het game model 

wordt vervolgens uitgewerkt in spel-

principes (2): algemene uitgangspun-

ten die richting geven aan het game 

model. Om ervoor te zorgen dat de 

spelers zich de spelprincipes eigen 

maken, wordt gebruik gemaakt van 

een aantal methodologische principes 

(3): richtlijnen die ervoor zorgen dat 

de spelers tijdens trainingen leren om 

het speelplan dat de trainer nastreeft 

zo goed mogelijk naar de wedstrijd te 

vertalen (tabel 1).

Game model (1)
Het game model is de manier van 

spelen die de trainer voor ogen heeft. 

Daarbij gaat het om een langetermijn-

strategie, dus de speelwijze die over 

langere tijd wordt nagestreefd, en niet 

om de specifieke, eenmalige tactiek 

om de kans te vergroten op het win-

nen van de eerstvolgende wedstrijd. 

Er bestaat geen Nederlands woord 

voor game model; voetbalidentiteit 

en speelplan komen het dichtst in de 

buurt. De beoogde manier van spelen 

wordt bepaald aan de hand van ver-

schillende factoren, zoals de filosofie 

van de trainer, de cultuur van de club 

en van het land, de doelen die de club 

nastreeft en de spelersgroep waarmee 

wordt gewerkt (afbeelding 1). De ge-

hanteerde formatie (het spelsysteem) 

is een onderdeel van het game model. 

Uiteindelijk leidt het game model tot 

een trainingsmodel en verbetert het 

de prestaties (afbeelding 2).

Pepijn Lijnders: “De belangrijkste 

vragen voor een trainer binnen tacti-

sche periodisering zijn: wat wordt de 

identiteit van mijn team, wat zijn de 

belangrijkste principes die mijn team 

herkenbaarheid geven en welke dyna-

mische patronen hanteren we als we 

de bal hebben of hem willen herove-

ren? Het doel daarbij is het creëren 

van een specifieke manier van spelen: 

het ontwikkelen van een kwalitatief 

spelidee en -model en het tot uitvoe-

ring brengen. Daarbinnen is er ruimte 

om te groeien, om de complexiteit te 

verhogen. Het is cruciaal dat de coach 

een duidelijk spelidee heeft vastge-

steld en dat het op de juiste wijze 

wordt overgebracht op de spelers. Het 

spelidee geeft houvast in de principes 

die ik wil overbrengen en systemati-

seren, en in de manier waarop ik mijn 

elftal tegen de eerstvolgende tegen-

stander laat spelen om de wedstrijd 

te winnen. Tactische periodisering 

Tabel 1: waar tactische periodisering om draait: een specifiek spelidee ontwikkelen, daar spelprinci-

pes aan koppelen en die op de spelers overbrengen tijdens trainingen.

Afbeelding 1 Afbeelding 2

	  
Tactische	  periodisering	  in	  drie	  stappen	  
	  

	  
1.	  Game	  model	  ontwikkelen:	   je	  spelidee	  definiëren,	  rekening	  houdend	  met	  onder	  meer	  jouw	  ideeën	  als	  coach,	  
de	  spelers	  die	  je	  tot	  je	  beschikking	  hebt	  en	  de	  cultuur	  van	  de	  club	  en	  het	  land.	  
	  
	  
2.	  Spelprincipes	  opstellen:	  algemene	  uitgangspunten	  definiëren	  in	  alle	  fases	  van	  het	  spel	  die	  het	  game	  model	  
concreter	   maken	   voor	   de	   spelers.	   Dit	   doe	   je	   op	   collectief	   (team),	   coöperatief	   (linie)	   en	   individueel	   (speler)	  
niveau.	  
	  
	  
3.	  Methodologische	   principes	   hanteren:	   richtlijnen	   om	   de	   spelprincipes	   op	   de	   spelers	   over	   te	   brengen.	   De	  
methodologische	  principes	  geven	  richting	  aan	  de	  trainingsopbouw	  en	  -‐inhoud.	  
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geeft me als coach houvast om al mijn 

ideeën over het spel middels duide-

lijke communicatie over te brengen op 

de spelers.”

Guido Seerden: “Voor mij biedt tacti-

sche periodisering handvatten om het 

game model af te stemmen op de spe-

cifieke kenmerken binnen een bepaal-

de club op een bepaald moment. Ik 

heb in verscheidene landen gewerkt, 

en gemerkt dat de cultuur van het 

land een grote invloed heeft op de ma-

nier van spelen. Wat ik in Nederland 

merk, is dat het spelidee en de manier 

van spelen van veel Nederlandse clubs 

heel sterk op elkaar lijken, zowel in 

het profvoetbal als op amateurniveau. 

Dat is deels verklaarbaar, omdat de 

landcultuur overeenkomt, maar voor 

een groot gedeelte ook niet. Elke club 

streeft andere doelen na, beschikt over 

andere spelers en kent een andere 

cultuur. Bovendien is iedere coach 

anders en verschillen ook zijn ideeën 

normaal gesproken van die van an-

dere coaches. Het uitwerken van je 

game model zou geen kwestie van 

kopiëren moeten zijn, maar van het 

uitwerken van de beoogde voetbali-

dentiteit specifiek voor de situatie van 

dat moment.”

Job Peeters: “De algemene fundering 

van het game model dat ik ontworpen 

heb, komt voort uit de clubvisie, de 

specifieke individuele kwaliteiten van 

de spelers en de specifieke kwaliteiten 

van de stafleden. Uit deze fundering 

zijn vervolgens de principes ontstaan 

op een wijze die aansluit bij mijn 

visie. Dit leidt tot een 1:4:3:3-forma-

tie met een dynamisch middenveld, 

waarin we bij balbezit van de tegen-

stander vanuit een compacte zonever-

dediging spelen. We leren de spelers 

druk te zetten op de tegenstander 

vanuit een lage, gemiddelde en hoge 

zone, zodat ze in wedstrijdsituaties 

deze principes te allen tijde kunnen 

toepassen en steeds beter zelf leren 

herkennen waar de situatie om vraagt. 

In balbezit proberen we door snel 

combinatievoetbal in de operationele 

ruimtes te komen die liggen tussen de 

verdediging en het middenveld van de 

tegenstander. Van daaruit willen we 

kansen creëren en doelpunten maken. 

Wanneer dit niet lukt zijn we goed in 

staat om via onze balvaste spits en 

snelle rechtsbuiten in de omschake-

ling gevaarlijk te worden.”

Spelprincipes
Nadat het game model ontwikkeld en  

uitgewerkt is, worden er spelprincipes 

aan gekoppeld. Dat zijn algemene 

uitgangspunten per fase van het spel 

(aanvallen, omschakelen na balverlies, 

verdedigen en omschakelen na bal-

verovering) die de manier van spelen 

definiëren. De hoofdprincipes zeggen 

iets over de uitgangspunten van het 

team, de subprincipes over de samen-

werking tussen linies of andere kleine 

groepen spelers en de subsubprincipes 

over de handelingen van individuele 

spelers.

Pepijn Lijnders: “Spelprincipes zijn 

tactische patronen die het team stabi-

liteit geven en die orde brengen in een 

wedstrijdcontext die onvoorspelbaar 

is. De collectieve intenties zorgen voor 

onze offensieve en defensieve organi-

satie. De principes karakteriseren mijn 

ideeën en geven structuur aan het 

spelmodel. Ik zie het creëren van een 

gezamenlijk en duidelijk model tus-

sen spelers en staf als een voorwaarde 

voor succes. De spelprincipes coördi-

neren het complete trainingsproces en 

vormen mijn trainingsmethodologie. 

Voor de spelers is er dankzij onze 

spelprincipes geen uitweg meer om 

niet dominant te zijn tijdens alle 

verschillende spelmomenten, op in-

dividuele, coöperatieve en collectieve 

schaal. Er is geen uitweg om geen ver-

antwoordelijkheid te nemen. Iedereen 

is verantwoordelijk voor alles: verde-

digers die de aanval moeten starten 

maar ook tijdens de aanval voor hon-

derd procent protectie moeten zorgen, 

aanvallers die beginnen met verdedi-

gen en counterpressing (zie kader) en 

dit als een offensief wapen zien. De 

collectieve intenties stimuleren de in-

dividuele intenties op een manier die 

durf en lef ademt.

‘De manier van spelen van  
Nederlandse clubs lijkt heel erg op 
elkaar, terwijl elke club uniek is en 

over andere spelers beschikt’

 

T A C T I S C H E  P E R I O D I S E R I N G

Creatieve vrijheid
Het tweede deel van de term ‘tactische periodise-

ring’ verwijst naar de planning die benodigd is om 

het beoogde speelplan effectief naar de wedstrijd 

te vertalen. Daarbinnen wordt tactiek gezien als 

de meest elementaire factor, maar dat betekent 

niet dat het de bedoeling is om spelers dood te 

gooien met allerlei aanwijzingen en elke voetbal-

actie voor te kauwen. Voetbal wordt gezien als een 

complex spel en tactische periodisering heeft als 

doel om bepaalde handvatten aan te reiken die 

spelers kunnen gebruiken om het spel (binnen die 

complexiteit) overzichtelijker te maken. De kaders 

die spelers aangereikt krijgen, dienen dus juist om 

creativiteit te bevorderen en niet om het af te ne-

men. Binnen tactische periodisering geldt tactische 

discipline op collectief niveau, maar individuele 

vrijheid.

‘Het uiteindelijke doel is winnen, 
winnen en nog eens winnen, en 
dat zie ik als een logisch gevolg 

van ontwikkeling’
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Guido Seerden: “Een grote kracht van 

tactische periodisering is dat het game 

model gedetailleerd wordt uitgewerkt 

in spelprincipes die voor overzicht 

en structuur zorgen. Bovendien gaat 

het model niet uit van een voetbal-

probleem, maar van een gewenste 

situatie. Een voetbalprobleem is een 

negatieve formulering: je wilt iets 

niet meer zien. Spelprincipes geven 

aan waar je naartoe wilt. Een andere 

kracht van tactische periodisering is 

dat abstracte begrippen als ‘Kansen 

creëren door middel van een ver-

zorgde opbouw’ worden uitgewerkt tot 

concrete voetbalhandelingen die daar 

uiteindelijk toe leiden, zoals ‘Drib-

bel de vrije ruimte in’. Dat maakt het 

voor spelers heel helder wat je van ze 

verwacht. Ik heb mijn spelprincipes 

voor alle teamfuncties uitgewerkt in 

hoofd-, sub- en subsubprincipes (af-

beelding 3).

Job Peeters: “Voorafgaand aan het 

seizoen heb ik mijn game model 

uitgewerkt naar hoofdprincipes en 

subprincipes (tabel 2). De subsub-

principes, die corresponderen met de 

taken van individuele spelers, bepaal 

ik niet voor het seizoen, maar voor 

een trainingsweek. Dat heeft als voor-

deel dat ik die kan aanpassen aan 

de vorige en eerstvolgende wedstrijd 

en de individuele behoeften van de 

spelers. Daarin werken we volgens 

de Verantwoordelijk Coachen Metho-

diek (VCM), ontwikkeld door Paul van 

Zwam en Leon Vlemmings. Daarin 

wordt aan spelers geleerd hoe zij zelf 

verantwoordelijkheid kunnen nemen 

Intensief duur:  

1:3:3 vd 1:3:3.

Extensief duur: 

1:2:4:2 vs 1:2:4:2.

Counterpressing
Counterpressing is de gegroepeer-

de pressie direct na balverlies. Het 

hele team jaagt op de bal en wint 

die in het ideale geval meteen 

terug. Jürgen Klopp staat bekend 

als een trainer die hier zeer veel 

nadruk op legt en Pepijn Lijnders 

staat op dagelijkse basis met hem 

op het veld. In De Voetbaltrainer 

215 kwam René Maric uitgebreid 

aan het woord over counterpres-

sing.

Afbeelding 3: Een hoofdprincipe van Guido Seerden, uitgewerkt in sub- en subsub-

principes.

Ontwikkeling
Pepijn Lijnders: “Het is voor mij erg belangrijk dat ons spelconcept individuele ontwikkeling 

forceert. Individuen worden door het spel gestimuleerd om hun speltechnische en -tactische 

limiet op te zoeken. Ze gaan steeds meer initiatief tonen in het aanvallen van de tegen-

stander, in het tonen van offensieve agressie om beslissende acties te maken. Als we over 

teamontwikkeling praten, hebben we het automatisch ook over individuele ontwikkeling, 

omdat het een het ander versterkt. Het uiteindelijke doel is natuurlijk winnen, winnen en nog 

eens winnen. Ik zie winnen als een logisch gevolg van ontwikkeling. En naar mijn mening is 

ontwikkeling een logisch gevolg van planning, preparatie, training, performance en herstel. 

Tactische periodisering, en in het bijzonder Vitor Frade persoonlijk, hebben mij geholpen om 

structuur aan te brengen en te plannen, om ontwikkeling te creëren. Voor mij is succes een 

bijproduct van ontwikkeling.”

 

voor hun eigen ontwikkeling. Door de 

subsubprincipes per trainingsweek te 

bepalen, is er ruimte die af te stem-

men op de VCM. Op woensdag staan 

we met vier trainers op het veld op 

zestien spelers, waardoor er veel 

ruimte is om individueel in te gaan op 

de principes.”
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Methodologische princi-
pes (3)
Om het game model (1), dat is uitge-

splitst naar spelprincipes (2), beter 

trainbaar te maken en zo effectier 

mogelijk naar de wedstrijd te verta-

len, kent tactische periodisering een 

aantal methodologische principes (3): 

handvatten of ‘basisregels’ die trainers 

kunnen gebruiken om de spelprinci-

pes in te slijpen. Tactische periodise-

ring gaat uit van vier van die ‘basisre-

gels’: specificiteit (a), verhoogde com-

plexiteit (b), systematische herhaling 

(c) en horizontale afwisseling (d). Ook 

voor een trainer die niet met tactische 

periodisering werkt, zijn dit nuttige 

vuistregels. 

Specificiteit (a)
Specificiteit betekent dat er een con-

tinue relatie bestaat tussen alle di-

mensies van de wedstrijd (techniek, 

tactiek, fysiek, mentaal) en de trai-

ningsvormen. Trainingen zijn erop ge-

richt om de manier van spelen over te 

brengen op de spelers. Onafhankelijk 

van het aantal spelers en de beschik-

bare ruimte staat centraal dat de spe-

lers de spelprincipes leren toepassen 

in competitieve vormen.

Pepijn Lijnders: “Wat we trainen bij 

Liverpool FC, is ons spelidee. Elke trai-

ningsvorm die we doen is specifiek en 

is gerelateerd aan het spelmodel dat 

we inslijpen. Twee belangrijke voor-

waarden om kleur te geven aan ons 

game model luiden als volgt: ‘Tussen 

de linies betere passingsmogelijkhe-

den voorwaarts kunnen creëren’ en 

‘De tegenstander uitspelen om sco-

ringsmogelijkheden te creëren voor 

jezelf of teamgenoten’. Kwaliteiten in 

de een-tegen-een, zonder overzicht 

te verliezen, bepalen mede hoe vaak 

we als collectief achter de laatste linie 

 

T A C T I S C H E  P E R I O D I S E R I N G

van de tegenstander kunnen komen 

of hoe vaak we de bal in the final 

third kunnen brengen. Voor verdedi-

gers betekent dat bijvoorbeeld dat ze 

provocerend centraal de vrije ruimte 

indribbelen of dicht tegen de voorste 

linie van de tegenstander aan kunnen 

spelen (waardoor ze minder tijd en 

ruimte hebben, red.). Dat is een sub-

subprincipe binnen de verschillende 

spelmomenten die individuen op het 

gebied van onder meer overzicht, ori-

entatie, keuzes maken en technische 

vaardigheden steeds verder moeten 

ontwikkelen. Dat stimuleer ik aan het 

begin van een trainingssessie in mak-

kelijke maar fundamentele vormen.”

Guido Seerden: “Tijdens een training 

richt ik me altijd op twee spelmomen-

ten. Als aanvallen centraal staat, voeg 

ik daar de omschakeling na balverlies 

aan toe. Bij verdedigen plak ik daar 

de omschakeling na balverovering 

aan vast. In Saoedi Arabië sprak ik in 

het begin de taal niet. Ik werd er dus 

toe verplicht de trainingsvormen zo 

in te richten dat de spelers bepaalde 

spelprincipes aan het trainen waren, 

zonder dat ze zich daarvan bewust 

waren of ik het ze vertelde. Toen ik de 

voetbaltaal begon te spreken, vroeg ik 

vaak achteraf wat ze hadden geleerd. 

Meestal kwam dat overeen met wat 

ik beoogde. Ik zorg er altijd voor dat 

al mijn trainingsvormen in direct ver-

band staan tot mijn speelwijze en dat 

het technische, tactische, fysieke en 

mentale gedeelte tegelijkertijd wordt 

verbeterd. Een nadeel van een geïso-

leerde training is dat een handeling in 

de wedstrijd altijd een combinatie is 

van een situatie, een beslissing en een 

handeling. Door geïsoleerd te trainen 

 
Hoofdprincipe (tabel 2) 
Tegendoelpunten voorkomen door druk te zetten op de tegenstander vanuit een 
zoneverdediging en de tegenstander zo tot fouten te dwingen en de bal te veroveren. 
 
 
Tegenhouden: 
 

 
nr. 

 
Subprincipe 

Opbouwen 
 

1.1 Tegenstander dwingen de lange bal te spelen 
 

Opbouwen 1.2 Middencirkel als uitgangspunt voor het verdedigende blok 
 

Opbouwen 1.3 Pass of actie door defensieve blok voorkomen 
 

Opbouwen 1.4 Volle druk op balbezittende speler aan de zijkant van het veld  
 

Aanvallen 2.1 Compact in lengte en breedte om voor rugdekking te zorgen 
 

Aanvallen 2.2 Linies maken de ruimte tussen elkaar klein 
 

Aanvallen 2.3 Tegenstander naar de zijkant dwingen met collectieve druk 
 

Aanvallen 2.4 Ruimtes kleiner maken door hoger te gaan spelen bij pass 
terug  
 

Scoren 3.1 Druk op speler met bal, met minimaal drie spelers rugdekking 
 

Scoren 3.2 Positie kiezen in de operationele ruimtes om overtal te 
creëren 
 

Scoren 3.3 Winnen van verdedigende duels en tweede ballen 
 

	  Tabel 2:Tien subprincipes binnen de teamfunctie verdedigen van Job Peeters.

‘Alle aspecten van voetbal worden 
verbeterd in oefenvormen die in 

directe relatie staan tot de  
speelwijze van het team’
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op bijvoorbeeld een lange bal, wordt 

alleen de handeling verbeterd. Dat is 

de kracht van dit methodologische 

principe: alle aspecten van voetbal 

worden verbeterd in oefenvormen die 

in directe relatie staan tot de speel-

wijze van het team.”

Verhoogde complexiteit (b)
Binnen tactische periodisering wordt 

de complexiteit op drie niveaus ver-

hoogd: gedurende het seizoen, tijdens 

een trainingsweek en binnen een 

trainingsvorm. Gedurende het seizoen 

wordt er steeds gedetailleerder inge-

gaan op de verschillende spelprinci-

pes, waardoor de spelers ze nog beter 

leren uitvoeren. Tijdens een trainings-

week gaat het om de specifieke stra-

tegie voor de eerstvolgende wedstrijd. 

Eerst worden de algemene lijnen ge-

schetst, daarna wordt er dieper op in-

gegaan. Binnen een trainingsvorm kan 

de weerstand worden verhoogd door 

bijvoorbeeld een verdediger toe te voe-

gen of de speelruimte te verkleinen.

Systematische herhaling (c)
Het verbeteren van bepaalde aspecten 

van het spel, zoals de samenwerking 

tussen de 9 en de 10, is het meest 

wedstrijdecht in 11:11. Het nadeel 

daarvan is wel dat de gewenste han-

delingen slechts sporadisch aan bod 

komen. Door oefeningen te verklei-

nen, komen spelprincipes vaker voor, 

waardoor het effect groter is. Spelers 

maken meer herhalingen en leren 

daardoor sneller. Ze komen vaker in 

de situatie waarin ze fouten maken en 

zelf oplossingen bedenken. Essentieel 

binnen tactische periodisering is dat 

spelers voldoende herhalingen maken, 

zodat zij bepaalde handelingen steeds 

beter onder de knie krijgen.

Guido Seerden: “De principes die ik 

heb uitgewerkt, zijn niet allemaal even 

belangrijk. De hiërarchie laat ik afhan-

gen van de ontwikkelingsfase van het 

team (en individu) en mijn spelidee. 

Bepaalde spelprincipes zijn namelijk 

minder belangrijk om te trainen bij 

de oudste leeftijdsgroepen dan bij de 

jongsten, omdat er bij de ouderen van-

uit wordt gegaan dat de spelers deze 

al onder de knie hebben. Daarnaast 

zijn we in wedstrijden over het alge-

meen driekwart van de tijd aan het 

aanvallen, dus staan mijn trainingen 

ook driekwart van de tijd in het teken 

van aanvallen. Om voor herhaling te 

zorgen en daarnaast de complexiteit 

te verhogen, stel ik dezelfde princi-

pes centraal in trainingsvormen die 

weliswaar erg op elkaar lijken, maar 

toch steeds iets complexer worden. Zo 

worden de spelers wel telkens uitge-

daagd, maar worden de onderliggende 

principes vaak herhaald, waardoor het 

automatismen worden. Een wedstrijd-

vorm wordt namelijk nooit hetzelfde 

uitgevoerd, ook al spelen dezelfde spe-

lers tegenover elkaar. Dat wordt ook 

wel random practice genoemd.”

Job Peeters: “Als trainer van een ama-

teurelftal loop ik vaak aan tegen faci-

liteiten die niet ideaal zijn. Zo trainen 

we maar op een half veld. Dan is het 

júist zeer belangrijk om spelprincipes 

uit 11:11 te vertalen naar kleinere 

vormen, waardoor je de principes en 

subprincipes toch contextspecifiek 

kunt trainen. Het vergt de nodige cre-

Trainingsvorm 1: Het verdedigende team bezet in de lengte maximaal twee zones. 

Een doelpunt na een pass uit de middelste zone (in de breedte) telt voor twee. Aan 

deze vorm kunnen verschillende spelprincipes worden gekoppeld.

ativiteit en voorbereidingstijd van de 

trainer, maar het is heel goed mogelijk 

om de methodologische principes van 

tactische periodisering ook toe te pas-

sen ondanks de restricties van een 

amateurclub. De enige factor die be-

lemmerend werkt, is de fysieke perio-

disering (zie horizontale afwisseling). 

Daarin moet je creatief zijn. 

Je kunt op dezelfde spelprincipes 

trainen door de trainingsvorm net 

iets aan te passen, maar ook het 

tegenovergestelde doen: dezelfde 

trainingsvormen hanteren, maar de 

onderliggende principes die je traint 

aanpassen. Zo is de herkenbaarheid 

voor en motivatie onder de spelers 

hoog en zijn ze toch continu met an-

dere principes bezig. Trainingsvorm 

1 is hiervoor erg geschikt. Het ver-

dedigende team maakt gebruik van 

maximaal twee van de drie zones (in 

de lengte) en wordt dus gedwongen 

compact te staan. Het aanvallende 

team krijgt twee punten als het scoort 

uit een pass vanuit de middelste zone 

(in de breedte) en één punt na een 

goal uit een pass vanaf de linker- of 

rechterflank. 
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Er zijn vele variaties mogelijk: verde-

digen in maximaal één horizontale 

zone bijvoorbeeld. Als trainer kun je 

bovendien de nadruk leggen op al-

lerlei verschillende principes. Ik ben 

tien dagen op bezoek geweest bij Real 

Madrid en daar werd deze vorm bij 

verschillende teams veel toegepast. Ik 

heb de organisatie daarvan vertaald 

naar de praktijk van mijn team en 

verschillende variaties ingebracht, ge-

baseerd op onze subprincipes. (Bijna) 

alle subprincipes uit tabel 3 zijn met 

deze trainingsvorm te trainen. Op een 

of twee ervan leg ik tijdens het partij-

spel de nadruk.”

Horizontale afwisseling (d)
In tegenstelling tot het fysieke peri-

odiseringsmodel van Raymond Ver-

heijen, gaat tactische periodisering 

niet uit van een cyclus van zes weken, 

maar van één week (afbeelding 4). Een 

trainingsweek kent vijf trainingsda-

gen, die allemaal een eigen doel ken-

nen. 

Guido Seerden: “Spelers beoordelen na 

elke training de mate waarin zij ver-

moeid zijn geraakt, op een schaal van 

1 tot 10. Die beoordeling vermenig-

vuldigen we met het aantal trainings-

minuten, wat een gemiddelde score 

oplevert voor wat betreft de belasting 

tijdens een bepaalde training voor het 

team of een individu. Door de week 

heen wil je daarin een schommelend 

patroon zien: in het begin en einde 

van de week een lagere belasting, in 

de dagen waarin kracht, uithoudings-

vermogen en snelheid wordt getraind 

een piek, evenals tijdens de wedstrijd. 

De subjectieve beoordeling kan min-

der nauwkeurig zijn dan objectieve 

data uit bijvoorbeeld gps, want elke 

speler heeft zijn eigen niveau van eer-

lijkheid. Zeker in het Midden-Oosten 

geven spelers nogal eens sociaal 

wenselijke antwoorden. Maar voor 

een individuele speler kun je er wel 

een duidelijk patroon in herkennen, 

dat voor ons een aanvulling vormt op 

onze eigen observaties.

Wij hanteren de weekindeling van 

tactische periodisering, maar met een 

kleine variatie daarop (afbeelding 5). 

 

T A C T I S C H E  P E R I O D I S E R I N G

Afbeelding 4: Tactische periodisering 

kent geen zesweekse, maar een we-

kelijkse cyclus, waarin zowel kracht, 

uithoudingsvermogen als snelheid aan 

bod komen.

Afbeelding 5: Weekindeling van Guido 

Seerden, met een aanpassing op dag 

twee voor de wedstrijd: geen snelheid 

in overload, maar ‘tapering’.

Intensiteit
Pepijn Lijnders: “Het verhogen 

van de intensiteit vormt binnen 

een training nooit het beginpunt. 

Je kunt niet los op intensiteit 

trainen. Je speelt op een bepaalde 

manier en wilt dat de spelers 

dat zo goed mogelijk uitvoeren. 

Naarmate de timing, interactie en 

connectie van en tussen de spe-

lers verbetert, gaat de intensiteit 

omhoog.”

Ik ben er geen voorstander van een 

model een-op-een over te nemen, 

omdat je altijd te maken hebt met de 

unieke situatie van jouw team. Binnen 

tactische periodisering is de tweede 

dag voor de wedstrijd (wedstrijddag 

-2) nog intensief en staat snelheid 

centraal. Dat is bij ons ook het geval, 

al willen we dan nooit ‘overload’ cre-

eren. In de manier waarop wij werken 

zijn dag drie en vier voorafgaand aan 

de wedstrijd intensief en hanteren we 

in de laatste twee dagen voor de wed-

strijd ‘tapering’: het verlagen van het 

trainingsvolume in aanloop naar een 

wedstrijd.”

Job Peeters: “In de literatuur die ik 

heb gelezen over tactische periodise-

ring wordt uitgegaan van een week 

bestaande uit vijf trainingen. Die luxe 

heb ik bij mijn team niet, want wij 

‘Ik ben er geen voorstander  
van een model één-op-één over  

te nemen, omdat je te maken  
hebt met de unieke situatie  

van jouw team’
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trainen drie keer per week. Daardoor 

moet ik concessies doen in de ma-

nier waarop ik mijn week inricht. Dat 

hoeft geen probleem te zijn, want ik 

ben er sowieso geen voorstander van 

een model een-op-een te projecteren 

op een elftal. Elk team heeft te ma-

ken met een specifieke context en 

als trainer doe je er goed aan om de 

krachtige aspecten uit verschillende 

modellen samen te brengen tot jouw 

praktijk. Daarom gebruik ik ook ele-

menten uit het periodiseringsmodel 

van Raymond Verheijen en ben ik 

gekomen tot mijn eigen weekindeling 

(afbeelding 6).

Samenvatting:
•	 	Vitor	Frade	ontwikkelde	tacti-

sche periodisering omdat hij 
vond dat de bestaande periodi-
seringsmodellen geen recht de-
den aan de complexiteit van het 
voetbalspel.

•	 	Het	game	model	(de	‘voetbal
identiteit’) wordt bepaald aan de 

Het is verstandig om tussen de 
voetbalsprints en het partijspel 

een kort positiespel te doen, zodat 
de spelers het melkzuur in hun be-

nen kunnen afvoeren

Afbeelding 6: 

Weekindeling 

van Job Pee-

ters, vertaald 

naar een trai-

ningsweek van 

drie dagen.

Je eigen creativiteit is de limiet
Pepijn Lijnders: “Het is niet gemakkelijk om op deze manier te plannen en een specifieke trainingsmethodologie te 

ontwikkelen. Maar als het gemakkelijk was, zou iedereen het doen. Het coachen van voetballen is complex, niet alleen 

op topniveau. Ten eerste moet je kwalitatief goede ideeën over het spel hebben, daar principes aan koppelen, het over-

brengen, spelers spelsituaties laten ervaren, je game model doorontwikkelen, specifieke vormen bedenken die daar bij-

horen, de relatie tussen herstel en inspanning respecteren, de spelprincipes trainbaar maken, de cultuur begrijpen. Mijn 

ideeën ontwikkelen zich na vijftien jaar coaching nog altijd. PSV, FC Porto en Liverpool vroegen allemaal om een ver-

schillende aanpak. Sterker nog: elk elftal vroeg om een andere aanpak, net zoals elke linie, elke speler en elke komende 

tegenstander. Dat is het mooie van het vak en van tactische periodisering: je limiet is je eigen creativiteit.”

hand van de beschikbare spe-
lers, de ideeën van de coach, de 
doelen van de club en de cultuur 
van het land.

•	 	Het	game	model	wordt	gevan-
gen in spelprincipes: algemene 
uitgangspunten binnen de speel-
wijze, uitgewerkt in principes 
voor het team, groepjes spelers 
en individuen.

•	 	Methodologische	principes	hel-
pen om ervoor te zorgen dat de 
spelers zich de spelprincipes tij-
dens trainingen eigen maken.

•	 	Binnen	tactische	periodisering	
wordt er niet gewerkt volgens 
een zesweekse cyclus, maar ko-
men kracht, uithoudingsvermo-
gen en snelheid wekelijks aan 
bod.

‘Elk team heeft te maken met een 
specifieke context en als trainer 

doe je er goed aan om de  
krachtige aspecten uit  

verschillende modellen samen te 
brengen tot jouw praktijk’
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