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Passing over de grond
Het was de trainingsdemonstratie waarbij misschien wel de meeste aan-

wezige toeschouwers in het stadion van PEC Zwolle in een actieve houding 

schoten. Niet toevallig, want Peter Hyballa - vanaf komend seizoen hoofd-

trainer van NEC - wil niets anders zien op het veld: trainen op honderd pro-

cent, anders hoeft het van hem niet. Meerdere keren legde hij de training 

stil om een actievere houding te bewerkstelligen bij zijn spelers. De training 

betrof het verbeteren van de passing over de grond.

Peter Hyballa (Bayer Leverkusen onder 19)
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Peter Hyballa: “Ik geef regelmatig de-

monstratietrainingen en ik heb dus 

eigenlijk twee teams om te coachen of 

aandacht te geven: de spelersgroep en 

de geïnteresseerde trainers op de tri-

bune. Daarom koos ik voor een hoog 

tempo door de verschillende variaties 

binnen de oefeningen, omdat ik denk 

dat trainers vooral daar belangstel-

ling voor hebben. Als ik zelf De Voet-

baltrainer lees, dan kijk ik altijd als 

eerste naar de variaties in een trai-

ningsvorm. Het basisidee dat iemand 

wil trainen is al snel helder, maar ik 

wil zelf ook geïnspireerd worden door 

variaties op het basisthema.” 

Principes
Peter Hyballa: “Vandaag stond de 

passing over de grond centraal, in 

Duitsland hebben we het dan over 

‘Schnittstellen-Bälle’. Laten we eerst 

eens naar de wedstrijdsituatie kijken 

(zie tekening 1), waarin dit van be-

lang kan zijn. We bouwen op eigen 

helft op en willen vandaag het liefst 

verzorgd diep spelen door middel 
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Tekst: Paul Geerars
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Goed voorbeeld
Peter Hyballa: “Momenteel vind 

ik Borussia Dortmund het beste 

voorbeeld van het voetbal dat ik 

zelf ook zou nastreven. Het team 

van trainer Thomas Tuchel is erg 

goed in staat om te variëren tus-

sen countervoetbal met bijvoor-

beeld Marco Reus als gevaarlijke 

speler, en het spelen van een 

sterk positiespel waarbij echt op 

balbezit wordt gespeeld en gedul-

dig wordt gewacht op een moge-

lijkheid die zich voordoet. Als je 

beide benaderingen beheerst, kun 

je je dus wapenen tegen tegen-

standers die ofwel inzakken ofwel 

hoog drukzetten.”

van passes over de grond. Er moet 

dan worden vrijgelopen en de spelers 

moeten op zoek naar open passlijnen. 

Drie meter naar links, twee meter naar 

rechts of juist even ín de bal komen 

kan dan al het verschil maken binnen 

je positiespel. In het voorbeeld van 

de tekening gaat de ene verdedigende 

middenvelder wat meer naar voren 

om ruimte te maken, terwijl de andere 

Passing over de 

grond tijdens 

de opbouw op 

eigen helft.
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Waarom de grondpass?
• Goed naar voren spelen;

•  De tegenstander uitlokken;

•  Geduldig spelen – tot je de juiste 

ruimte creëert;

•  De tijd uitspelen;

• Dominant spelen;

• Toeval minimaliseren;

•  De supporters vinden het heer-

lijk;

• Opleiding;

•  De speler die de bal krijgt, kan 

de bal beter meenemen;

•  De speler die passeert, heeft 

meer opties.

Voordelen van de 
grondpass:
• Snelle combinaties;

•  Grondpasses zijn makkelijk te 

gebruiken;

•  Grondpasses in de loop geven je 

meer dynamiek;

•  Is eenvoudiger in balbezit te 

blijven;

•  De tegenstander wordt moe;

•  Hoge ballen zijn moeilijker aan 

te nemen.

juist schuin in de bal komt. Een vari-

atie kan zijn dat de rechter vleugelver-

dediger hoger gaat en ruimte laat voor 

de rechter middenvelder om in de zo-

ne rechtsachter vrij te komen. Hoe dan 

ook, het gaat om de goede timing van 

het bewegen ten opzichte van elkaar, 

waarbij we de onderlinge afstanden 

goed in de gaten houden. Ook is het 

belangrijk om elkaar voortdurend aan 

de juiste kant (speelrichting, weg van 

tegenstander) aan te spelen.”

Basisvormen
Peter Hyballa: “Om deze principes te 

trainen zijn we in vereenvoudigde oe-

feningen begonnen. Ik noem dat ba-

sisvormen (zie trainingsvorm 1, vanaf 

pagina 23, red.) ‘Weg bewegen van 

de pylon’ wordt ‘weg bewegen van je 
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medespeler of tegenstander’ en dat 

wordt steeds complexer gemaakt in 

de grotere trainingsvormen die later 

in de training of in het seizoen plaats-

vinden. In dat laatste geval moeten 

spelers bijvoorbeeld weg bewegen van 

de ruimtedekking of mandekking. Het 

wordt daarmee steeds wedstrijdech-

ter.”

Positiespel
Peter Hyballa: “Het tweede deel van 
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de demonstratietraining was een po-

sitiespel met twee omgekeerde doelen 

op de as van het veld. Eerst even te-

rug naar de wedstrijdsituatie (zie te-

kening 2). We hebben balbezit rond de 

middencirkel. Meestal zijn daar veel 

spelers (tegenstanders) te vinden en 

sta je onder druk. Ben je dan in staat 

de juiste keuze te maken, om balbezit 

te houden? Heb je een afspeelmo-

gelijkheid, creëer je een afspeelmo-

gelijkheid, of zie je een medespeler 

vrijlopen zoals in de tekening? Deze 

zaken stonden centraal in het posi-

tiespel 4:4 met twee neutrale spelers 

en met de twee omgekeerde doelen 

met 2:1 plus keeper voor ieder doel 

(zie trainingsvorm 2, vanaf pagina 25, 

red.) Later werd dit 5:5 in het midden-

vak en voerde ik de tijdsdruk op. En 

ook hier kun je weer verder gaan met 

variëren in zowel het middenvak qua 

aantallen, spelregels of de aanspeel-

vakken voor de aanvallers.

Als ik meer tijd had gehad, dan had 

ik daarna nog een volgende oefening 

laten zien waarbij beide doelen op de 

zestienmeterlijnen hadden gestaan ‘in 

de juiste richting’ (zie tekening 3). Ik 

maak dan verschillende zones en er 

moet door middel van passing over de 

grond naar een volgende zone worden 

gespeeld. In de eindzone moet er (vrij) 

worden afgewerkt op doel met kee-

per. Variaties liggen bijvoorbeeld in 

het aantal keer raken, het al dan niet 

overslaan van een vak etc.”   

Peter Hyballa
Peter Hyballa (http://peterhyballa.org/) is het 

enige Duitse lid van de Nederlandse vereniging 

Coaches Betaald Voetbal. Zijn trainersloopbaan 

begon op zestienjarige leeftijd bij de jongere 

jeugdteams van Borussia Bocholt, in zijn ge-

boorteplaats. Hij was later onder meer trainer 

in de jeugdopleiding van SC Preussen Münster, 

Arminia Bielefeld, VfL Wolfsburg en Borussia 

Dortmund (Onder 19). Bij dat laatste team had 

hij onder meer Mario Götze in de gelederen. 

Vervolgens verkaste hij naar Alemannia Aachen 

dat uitkwam in 2. Bundesliga, gevolgd door een 

half seizoen Red Bull Juniors Salzburg. Het sei-

zoen 2012/2013 was Hyballa trainer bij Sturm 

Graz op het hoogste niveau in Oostenrijk. Nu is 

hij al een aantal seizoenen trainer van de A-junioren van Bayer Leverkusen. 

Ook loodste hij de eerste selectie als assistent-trainer in de laatste vijf wed-

strijden van het seizoen 2013/2014 naar de Champions League, zo konden we 

al in VT 204 lezen.

2

In balbezit rond de middenlijn, onder druk: wie is in staat de juiste keu-

zes te maken?

Een extra trainingsvorm die ook geschikt is om de passing over de 

grond te trainen.

3
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Trainingsvorm 1

1

2

3

Bal volgen, dus met 

loopactie. In dit geval 

door de bal heen trap-

pen en met de eigen 

pass zelf ook al in 

voorwaartse richting 

gaan.

Basisvorm voor het 

naar elkaar overpas-

sen.

Met een korte felle 

loopactie en combi-

natie (tiki taka) van 

het tweetal dat de bal 

ontvangt.
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Trainingsvorm 1

Organisatie
•  Vier keer twee groepjes van mini-

maal tweetallen staan ofwel 5 ofwel 

10 meter uit elkaar

•  bij ieder viertal een bal 

Inhoud
•  basisvorm voor het naar elkaar over-

passen (zie tekening 1)

•  na iedere herhaling van ongeveer 

30 seconden, als groep wisselen van 

lange naar korte zijde of andersom

Coaching
•   ‘Goede balsnelheid.’

•  ‘Goede balrichting.’

•  ‘Aannemen indien nodig.’

Variatie
•  bal volgen, dus met loopactie. In 

dit geval door de bal heen trappen 

en met de eigen pass zelf ook al in 

voorwaartse richting gaan (zie teke-

ning 2).

•  met een korte felle loopactie en 

combinatie (tiki taka) van het twee-

tal dat de bal ontvangt (zie tekening 

3). 

•  nu werken twee groepjes in dezelfde 

hoek samen. Er wordt zo veel mo-

gelijk one touch football (tiki taka) 

gespeeld. Korte, snelle vrijloopacties 

(zie tekening 4).

•  twee groepjes werken nu kruislings 

met een ander groepje door elkaar 

heen. Er moet dus nu beter gekeken 

worden of de passlijn wel ‘open’ is 

(zie tekening 5).

•  twee groepjes werken nu samen, 

maar er is nu veel meer ‘kruisend 

verkeer’ van andere groepjes. Groep-

je A met G, E met C, B met H en F 

met D (zie tekening 6).

4

5

6
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Trainingsvorm 2

Organisatie
•  2 omgekeerde doelen een paar meter 

buiten de middencirkel

•  een rechthoek om de middencirkel 

heen

Inhoud
•  positiespel 4:4 plus 2 neutrale spe-

lers

•  voor beide doelen spelen 2 aanval-

lers tegen 1 verdediger (en keeper)

Methodiek
•   in het middenvak: positiespel 5:5 

zonder neutrale spelers

•  1:1 in plaats van 2:1 voor de doelen

•  grootte van middenvak aanpassen 

(groter is makkelijker in balbezit)

Variatie
•  zonder verplichte grondpass, maar 

juist de passing door de lucht en/of 

de wisselpass stimuleren; dan mag 

er dus ook over het doel gepasst 

worden richting de spitsen

•  zonder doelen, maar met drie aan-

speelpunten die na aanspelen bij-

voorbeeld een 1:1-duel aangaan (zie 

tekening 8), al dan niet met tijdsdruk 

voor de aanvaller

7

8

Voor de videobeelden van de trai-

ningsvormen van Peter Hyballa 

verwijzen we naar de Trainings-

Planner en Mediatheek. Extra fragmenten van het inter-

view met Peter Hyballa vinden 

abonnees op deze service in de 

Mediatheek van De Voetbaltrainer.
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