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Tekst: Paul Geerars

Trainer voor vijf 
wedstrijden

Hoe ga je te werk als je op het hoogste niveau als assistent-

trainer wordt aangesteld voor de laatste vijf wedstrijden van 

het seizoen. De inzet: kwalificatie voor de voorronde van de 

Champions League. Belangen van miljoenen euro’s en dat 

allemaal binnen het tijdsbestek van ruim een maand. Peter 

Hyballa kan er sinds eind vorig seizoen over meepraten. De 

Voetbaltrainer vroeg hem naar zijn ervaringen.

Peter Hyballa als assistent-trainer ad interim 
bij Bayer Leverkusen

 

P R O F V O E T B A L

Halverwege het vorige voetbalseizoen 

was Bayer Leverkusen terug te vinden 

op plek 2 in de Bundesliga, met tien 

punten meer dan Borussia Dortmund. 

Het team van trainer Sami Hyypiä liep 

méér dan op schema in het behalen 

van de felbegeerde positie die recht 

gaf op deelname aan de (voorronde 

voor) Champions League.

Sinds de winterstop won het team van 

de eerste twaalf wedstrijden echter 

slechts één wedstrijd. In de beker werd 

het uitgeschakeld door FC Kaisers-

lautern dat uitkwam in de Tweede 

Bundesliga. De prestatieve doelstel-

ling kwam in gevaar, Leverkusen was 

inmiddels terug te vinden op plek vijf 

op de ranglijst en de clubleiding had 

geen vertrouwen meer dat Hyypiä het 

tij nog kon keren. Na de verloren wed-

strijd tegen HSV werd Hyypiä op non-

actief gesteld. Hoofd Opleiding Sascha 

Lewandowski werd voor de groep 

gezet. Deze voormalige jeugdtrainer 

vroeg Peter Hyballa als assistent. Zij 

kenden elkaar uit het verleden waarin 

zij vele jaren elkaars tegenstander wa-

ren geweest in de juniorencompetities.

Peter Hyballa: “Sascha Lewandowski 

en ik kenden elkaar al jaren, zonder 

dat we precies wisten hoe de werkwij-

ze van de ander was. We respecteer-

den elkaar als tegenstander en had-

den natuurlijk elkaars team geregeld 

als tegenpartij ontmoet. Sascha had 

het voorgaande seizoen al in een trai-

nersduo met Hyypiä gewerkt en had 

veel, zo niet alle, thuiswedstrijden van 

het eerste team gezien. Hij had dus al 

een goed beeld van de stand van za-

ken van dat moment.

Juist voor wat later de laatste wed-

strijd van Sami Hyypiä zou blijken te 

zijn, wisselde deze van systeem. Van 

1:4:3:3 naar 1:4:2:3:1, onder meer ook 

op verzoek van het team. Ondanks dat 

er toen wederom werd verloren (van 

Hamburger SV, red.), gaf het geboden 

spel toch voldoende hoopvolle aan-

knopingspunten voor de toekomst. 

Dit zou dan ook het systeem worden 

dat we wilden handhaven voor de rest 

van de competitie. Bij Borussia Dort-

mund onder 19, dat ik voorheen train-

de, speelde mijn team ook 1:4:2:3:1, 

met Mario Götze op tien.”

Stap 1

Afspraken maken
Peter Hyballa: “Het was niet raar ge-

weest als Sascha een jeugdtrainer van 

Tolken
Peter Hyballa: “Bij Bayer Leverkusen waren vorig 

seizoen steeds twee tolken op het trainingsveld te 

vinden. Zij vertaalden dan voor de buitenlandse 

spelers wat er - vooral door de trainers - werd ge-

zegd. Dat deden ze ‘real time’. Daar moest ik even 

aan wennen omdat je het gevoel hebt dat er door 

je heen gepraat wordt. Bij de teambesprekingen 

waren ze ook aanwezig, maar gaven ze de informa-

tie na afloop door. Bijkomend voordeel was dat de 

psycholoog zowel Spaans als Italiaans sprak en ook 

voetbalinhoudelijk een belangrijke rol van beteke-

nis kon spelen.”
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de eigen club had gevraagd om hem 

te assisteren tot het eind van het sei-

zoen. Hij koos echter voor mij, onder 

meer omdat ik als hoofdtrainer van 

Alemannia Aachen het klappen van 

de zweep wel kende. Ik was bekend 

met de stress van de wedstrijddag. 

Ik wist wat het was om toegejuicht 

of uitgefloten te worden door 30.000 

man. Ook werd al snel duidelijk dat 

het de bedoeling was dat ik verant-

woordelijk zou worden voor delen van 

trainingen. Juist vanwege het feit dat 

ik in de nieuwe situatie als enige van 

buitenaf kwam.”

Stap 2

Kennismaking met staf
Peter Hyballa: “Hoofdtrainer Sami 

Hyypiä was vertrokken, maar zijn staf 

bleef gehandhaafd. Wij lieten ons dus 

goed informeren door bijvoorbeeld 

de andere assistent-trainer, de psy-

choloog en de medische staf over alle 

zaken die speelden. Het team was 

aangeslagen, maar zeker niet ‘kapot’. 

Dat werd direct duidelijk. De vele ver-

liespartijen na de winterstop hadden 

het team wel in een negatieve spiraal 

gebracht en de omschakeling naar 

1:4:2:3:1 was een goede keus geweest. 

Er móest iets veranderen om de vrije 

val te breken. Voor de groep kwam 

een nieuw gezicht te staan. En het 

was niet alleen de nieuwe hoofdtrai-

ner die de besprekingen hield. Ik deed 

dat ook. Dat zorgde toch weer voor 

een andere stem en het bood gelegen-

heid tot een iets andere benadering. 

Dat werkte verfrissend. Hoor je de 

hele tijd dezelfde stem, dan kan dat 

spelers ook ‘doof’ maken, omdat ze 

vaker toch enigszins hetzelfde horen. 

Daarnaast is het zo dat je gedurende 

de week besprekingen moet houden 

om in stressvolle situaties (bijvoor-

beeld vlak voor de wedstrijd of tijdens 

de rust) daadwerkelijk gehoord te 

worden. Kom je doordeweeks nooit 

aan het woord, dan zullen de spelers  

ook minder goed naar je luisteren als 

het er echt op aan komt.”

Stap 3

Analyse eigen spel
Peter Hyballa: “We gingen de laatste 

wedstrijden van Bayer Leverkusen met 

behulp van videobeelden analyseren. 

Dat deed iedere trainer zelf en op zijn 

eigen manier. Vervolgens kwamen we 

bij elkaar en bespraken we de hoofdza-

ken. We besloten de laatste wedstrijd 

tegen Hamburger SV als referentie-

kader te gebruiken, aangezien in die 

wedstrijd Leverkusen gewoon beter 

was, ondanks dat er nipt met 2-1 was 

verloren. Daarbij liepen we de verschil-

lende teamfuncties na, keken we naar 

de spelhervattingen aanvallend en ver-

dedigend en hadden we extra  oog voor 

de restverdediging van het eigen team. 

Binnen 1:4:2:3:1 is er sprake van twee 

controlerende middenvelders (‘Doppel-

sechs’) die daarbij een cruciale rol 

spelen. Hoe voerden zij deze taak uit, 

vooral binnen de teamfunctie aanval-

len? Ik bleek de term ‘Restverteidigung’ 

te introduceren. Ik lees deze term al 

jaren in De Voetbaltrainer. Tot dan toe 
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werd bij Leverkusen de term ‘Absi-

cherung’ gebruikt, maar ik durf wel te 

stellen dat vanaf mijn komst de rest-

verdediging een belangrijk en sprekend 

begrip is geweest. In de vijf resterende 

wedstrijden zouden we ook 1:4:1:4:1 

gaan spelen en dat bracht een iets 

andere invulling met zich mee voor de 

controleur voor de eigen verdediging. 

Nu was het er een in plaats van twee. 

(zie trainingsvormen 1-5)

Een ander thema dat we in onze vijf 

weken hebben benadrukt, is het direct 

druk zetten na balverlies. Je kunt je 

voorstellen dat dit in een team dat al 

twaalf wedstrijden niet had gewon-

nen, niet vanzelfsprekend meer was. 

Hier was in onze ogen op korte ter-

mijn winst te behalen. Dit konden we 

in goede videovoorbeelden laten zien 

aan de spelers. ‘Gegenpressing’ werd 

ook zo’n begrip. (zie trainingsvorm 6)

Behalve de tactische uitvoering van 

1:4:2:3:1 hebben we ook gekeken naar 

de verbeterpunten op technisch ge-

bied. Het een heeft natuurlijk altijd 

met het ander te maken, maar ons 

viel op dat de spelers erg vaak voor de 

meest eenvoudige oplossing kozen. 

Vooral in de passing. A speelde naar 

B, maar C was dan niet als vanzelf-

sprekend onderweg.”

Controleurs
Peter Hyballa: “Veel Duitse trai-

ners stellen traditioneel twee 

controlerende middenvelders op 

voor de eigen verdediging: Dop-

pel-sechs (dubbele zes, red.). Van 

oudsher waren deze spelers de se-

nioren van het team, met relatief 

minder loopvermogen dan de rest. 

Tegenwoordig wordt deze dubbele 

positie anders ingevuld. Minimaal 

een speler van dit tweetal is dan 

een jonge, dynamische speler die 

niet alleen - en ik chargeer - vijf 

meter naar links, rechts, voren 

of achteren loopt, maar die ook 

diep wil gaan en kan sprinten. Zo 

ook in ons team: Lars Bender was 

de ‘ervaren’ speler (25) die meer 

defensief handelde, terwijl Emre 

Can met zijn twintig jaar meer 

offensief was ingesteld en meters 

wilde maken.”

Stap 4

Analyse tegenstander
Peter Hyballa: “We vonden het heel 

belangrijk om goed voorbereid te 

zijn bij de eerste bespreking met de 

spelersgroep. Daarom wilden we ook 

al de eerstvolgende tegenstanders 

bekeken hebben, zodat we met een 

helder strijdplan konden komen. Daar 

mocht geen ruimte voor ruis op de lijn 

zijn. De vijf resterende tegenstanders 

waren Hertha BSC, FC Nürnberg, Bo-

russia Dortmund, Eintracht Frankfurt 

en Werder Bremen. Inzet was plek 4, 

waarmee we ons zouden kwalificeren 

voor de voorronde van de Champions 

League.

Mijn rol als assistent-trainer was ook 

om in de trainerskamer af en toe de 

trainer van de tegenpartij ‘te spelen’. 

Wat zou ik doen als mijn team tegen 

Bayer Leverkusen zou spelen? Ik vind 

dat ook typisch bij het werk van een 

assistent-trainer horen, omdat je dan 

tot inhoudelijke en zelfkritische dis-

cussies komt. De hoofdtrainer is daar-

mee geholpen, want hij heeft ook tal-

loze andere zorgen aan zijn hoofd. Als 

assistent-trainer hoef ik de media niet 

te woord te staan, de gemaakte keuzes 

aan spelers verantwoorden, de medi-

sche staf te leiden en ga zo maar door.

We maakten lange dagen en zaten 

uren en uren achter onze laptop. Die 

voorbereidingstijd achter de scher-

men wordt nogal eens over het hoofd 

gezien. Vroeger dacht ik ook dat het 

toch vooral op het veld moest gebeu-

Bayer Leverkusen - Hertha BSC      2-1 

1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen     1-4 

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund     2-2

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen     0-2

Bayer Leverkusen - Werder Bremen      2-1

Eindstand top 6 in Bundesliga 2013/2014:
1  Bayern München  90 34 29 3 2 94 23 

2  Borussia Dortmund   71  34  22  5 7  80  38 

3  Schalke 04   64  34  19  7  8  63  43 

4  Bayer Leverkusen   61  34  19  4 11  60  41 

5  VfL Wolfsburg   60  34  18  6 10  63  50 

6  Borussia Mönchengladbach  55  34  16  7 11  59  43

ren. Inmiddels realiseer ik me beter 

dat het veldwerk slechts de slagroom 

op de taart is. Dankzij onze analyses 

van tegenstanders zijn we in vijf wed-

strijden nooit verrast geweest. De spe-

lers zien dat ook.” 

20-21-22-23-24-25-26-27-28-29_hyballa.indd   22 08-09-14   14:34



D e  V o e t b a l t r a i n e r  2 0 4  2 0 1 42322

Finetunen
Peter Hyballa: “Onze eerste tegenstander, Hertha BSC, scoorde tegen ons uit een vrije trap van-

af de zijkant terwijl wij in mandekking stonden. Dat was min of meer een erfenis van de vorige 

trainer, die dit met succes had toegepast bij dit team. Daarna zijn we echter vaker overgegaan 

op zonedekking bij vrije trappen van de zijkant. Ter voorbereiding lieten we onder meer video-

beelden zien van succesvolle zonedekking bij vrije trappen, tegen Eintracht Braunschweig en 

Paris Saint Germain. Tegen Dortmund kregen we vervolgens weer een tegendoelpunt. Op dat 

moment kun je star blijven vasthouden aan je overtuiging dat zonedekking op die momenten 

verstandiger is dan mandekking, maar daar kozen wij niet voor. 

Je moet dan de voors en tegens elkaar afwegen en keuzes maken. Een voorbeeld is de geringe 

afstand tussen de keeper en de achterhoede die er aanvankelijk was van een vrije trap van de 

zijkant en bij mandekking (tekening). Nadeel is dat de keeper standaard gehinderd zal worden 

in zijn zicht en handelen. Voordeel is dat de bal niet achter je kan komen en dat alles van 

jouw team naar voren is gericht. Zeg het maar, waar hecht je meer waarde aan? Bij zonedek-

king, bijvoorbeeld op rand zestienmeter, laat je ruimte tussen de keeper en de verdediging. In 

de Bundesliga heb je diverse specialisten van het niveau Wesley Sneijder, die daar wel raad 

mee weten. Daar kun je van genieten, maar niet als hij bij de tegenpartij speelt. Zo kun je een 

complete editie van De Voetbaltrainer vullen met alleen het thema spelhervattingen. Persoon-

lijk zou ik als trainer kiezen voor zonedekking, ook bij corners. Maar als je trainer bent voor 

vijf wedstrijden en het gaat puur om het resultaat, dan is het verstandiger om dit in overleg 

met je spelers te doen.”

Stap 5

Kennismaking met spelers
Peter Hyballa: “Omdat Sascha Lewan-

dowski in het voorgaande seizoen al 

met een deel van de spelersgroep had 

gewerkt en het team het afgelopen 

seizoen geregeld had zien spelen, had 

hij een prettige voorsprong als het 

ging om de benadering van de ver-

schillende spelers. Als trainer moet je 

weten hoe je iemand op de juiste ma-

nier kunt prikkelen. Ik had dit ‘voor-

deel’ niet, maar probeerde dit zoge-

naamde nadeel  desalniettemin in te 

zetten als kwaliteit: ik was het nieuwe 

gezicht voor het team en was zo onbe-

vooroordeeld als maar mogelijk was. 

Ik ben niet bang voor nieuwe situaties, 

en ik zorgde ervoor dat ik me direct 

onder de spelers mengde. Al snel had 

ik in de gaten wie de zogenaamde opi-

nieleiders waren in de spelersgroep. 

Ik moest er even aan wennen dat de 

spelers mij tutoyeerden, net als bij de 

overige leden van de staf trouwens. 

Dit was een positief teken en ik zag 

het juist als een signaal van accepta-

tie. Tot nu toe was ik jarenlang louter 

hoofdtrainer geweest en had men mij 

met u aangesproken.

Ik zocht bij iedere speler een aankno-

pingspunt om tot een praatje te ko-

men. De ene speler bleek uit dezelfde 

regio te komen als ik, de volgende 

spelers was Bosnisch en het toeval 

wilde dat ik bij Sturm Graz ook met 

Bosniërs had gewerkt. Weer een ande-

re speler had in de jeugd gespeeld bij 

Wolfsburg en dat gaf een mooi aan-

knopingspunt omdat ik zelf zeven sei-

zoenen trainer was geweest bij dezelf-

de club. Dergelijke communicatievaar-

digheden helpen je als trainer snel 

verder en dat was belangrijk want ik 

had vijf dagen voor de eerstvolgende 

wedstrijd en dan moesten de spelers 

wel naar mij luisteren. Naar buiten toe 

is de hoofdtrainer misschien wel het 

uithangbord van de club en voor het 

team, maar intern gaat het toch voor-

al om de gehele trainersstaf. Iedere 

co-trainer heeft een specifieke inbreng 

en zo wordt dat ook gewaardeerd door 

de spelersgroep, als het goed is. Denk 

daarbij aan de hoofdtrainer, twee 

assistent-trainers, een fitnesstrainer, 

de keeperstrainer, de psycholoog, de 

medische staf.”

Stap 6

Bespreking spelersgroep
Peter Hyballa: “De dagindeling hebben 

we niet willen veranderen ten opzich-

te van de gewoonten onder de vorige 

trainer. Spelers kwamen doorgaans 

om 10 uur op de club en iedereen 

deed dan wat hij vond dat goed was. 

De een liet zich behandelen door de 
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fysio, de ander kwam langs bij de trai-

ner om samen naar videobeelden te 

kijken, er werd tafelvoetbal gespeeld 

enzovoort. De training begon dan om 

11 uur en na afloop was er niet een 

verplichte gezamenlijke lunch. Er was 

wel een lunch geregeld, maar ieder op 

zijn eigen tijd. Na de training had de 

ene speler een behandeling nodig, kon 

hij naar de wellnessfaciliteiten van de 

club gaan of had hij een gesprek met 

iemand van de staf. Dat ging eigenlijk 

op een natuurlijke manier. De spelers 

gedroegen zich op een heel verant-

woordelijke en gemotiveerde manier. 

Dat moest ook wel, want na het ont-

slag van Sami Hyypiä werden toch 

ook de spelers hierop aangekeken. Zij 

waren gebrand op verbetering, hoe 

dan ook.” 

Stap 7

Eerste training
Peter Hyballa: “Een van de redenen 

om mij voor vijf wedstrijden aan de 

technische staf toe te voegen, was 

het verzorgen van onderdelen van de 

trainingen. Ik was voor iedereen het 

nieuwe gezicht. Ik sta volgens Lewan-

dowski bekend om mijn positieve, en-

thousiaste manier van coachen en dat 

kon deze spelersgroep goed gebruiken. 

Uit onze analyses was onder meer ge-

komen dat de passing te wensen over-

liet. Het tempo en de dynamiek hierbij 

moest omhoog. Dit was een accent 

in de eerste training, op maandag. 

Natuurlijk is het een utopie te den-

ken dat je dit in een paar weken, laat 

staan in een paar dagen voor elkaar 

krijgt, maar toch lieten we het veel-

vuldig terugkomen in onze trainingen. 

Zo ook in de eerste training.

Accenten: maximaal één of twee keer 

raken, maar ook nog eens binnen één 

of twee seconden. We wilden dus 

een voortdurende concentratie zien 

bij aanname en passing. Het klinkt 

eenvoudig, maar dat is het niet. Hoe 

eenvoudig de organisatie van de trai-

ningsvorm ook mag zijn, het gaat uit-

eindelijk om de uitvoering. Laat je je 

spelers vrij bij de pylonen, of verplicht 

je hen om zich een paar meter diago-

naal aan te bieden? Dat heeft direct 

gevolgen voor de speler aan de bal: 

hij moet kijken hoe hij precies moet 

passen.

Het tempo bij de passing hebben we 

ook veel geoefend vanuit de positie. 

Doe je dit zonder weerstand, dan 

komt het dus aan op de coaching van 

jou als trainer om het baltempo hoog 

genoeg te houden. Er is dan immers 

geen tegenstander die de speler tot 

het maken van tempo dwingt. Het 

moet dan uit de spelers zelf komen 

en de trainer kan daarbij een handje 

helpen.”

Eerste trainingsweek
Vrijdag: wedstrijd Hamburger SV

Zaterdag: uitlooptraining (en 

vervangende arbeid voor de wis-

selspelers)

Zondag: ontslag Samy Hyypià 

wordt bekend, nieuwe trainers 

worden benaderd

Maandag: introductie van Peter 

Hyballa, eerste training 

Dinsdag: uitgebreide terugblik op 

Hamburger SV - Leverkusen; trai-

ning eigen speelwijze

Woensdag: training

Donderdag: analyse Hertha HSC, 

training

Vrijdag: training

Zaterdag: analyse spelhervattin-

gen, training met kleine omscha-

kelpartijen, verplaatsing naar hotel

Zondag: Bayer Leverkusen -  

Hertha BSC (2-1)

Normale trainingsweek
Zaterdag: wedstrijd

Zondag: uitlooptraining (en ver-

vangende arbeid voor de wissel-

spelers)

Maandag: vrij (voor de spelers, de 

staf doet analysewerk)

Dinsdag: nabespreking van de vo-

rige wedstrijd

Woensdag: training

Donderdag: training

Vrijdag: spelhervattingen

Zaterdag: wedstrijd

Stap 8

Wedstrijdvoorbereiding 
Peter Hyballa: “In iedere trainings-

week hadden we doorgaans drie 

video-analysebesprekingen met het 

team, die maximaal vijftien minuten 

per stuk duurden. Eerst deden we de 

nabespreking van de voorgaande wed-

strijd. Dat was ook het moment om 

kritisch te zijn, met negatieve voor-

beelden. In de eerste trainingsweek 

hebben we iets meer tijd uitgetrokken 

voor de na-analyse van HSV - Lever-

kusen. We wilden goed duidelijk ma-

ken wat onze aanpak was en dat kost 

tijd. Het ging ons toen absoluut niet 

om namen, maar om rugnummers. 

Hierdoor konden we zakelijk uitleggen 

wat we verwachtten bij de verschil-

lende posities. We maakten het niet 

persoonlijk en zeker niet voor de ge-

hele groep. In de tweede videobespre-

king stond de volgende tegenstander 

centraal, met kansen en bedreigingen. 

De derde bespreking met videobeel-

den was steeds gericht op de spelher-

vattingen, aanvallend en verdedigend.

In de eerste week hebben we twee uur 

voor de wedstrijd zelfs een vierde vi-

deomoment gehad. In het hotel lieten 

we toen louter positieve beelden zien 

uit de wedstrijd tegen Hamburg en uit 

de besloten tactische 11:11-training in 

het eigen stadion. Ook herhaalden we 

toen nog eens wat we eerder die week 

al hadden besproken, getraind of la-

ten zien. De spelers zagen niet iets 

nieuws, maar we hielpen hen nog wel 

even herinneren aan de afspraken die 

we hadden gemaakt. Wat doen we als 

de keeper van Hertha opbouwt? Wat 

doen we bij de lange bal? We gingen 

de spelhervattingen toen niet meer 

plenair doornemen, omdat we dit de 

dag ervoor al hadden gedaan en wij 
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deze afspraken steeds in de wedstrijd-

kleedkamer op flip-overvellen zouden 

ophangen.

Ook de keeperstrainer besteedde ge-

durende de week veel aandacht aan 

de spelhervattingen verdedigend. 

Hij maakte daarbij gebruik van veel 

videomateriaal en gaf zijn informa-

tie aan alle aanwezige keepers. Ook 

zoomde hij bijvoorbeeld in op de pe-

naltynemers bij de tegenpartij, terwijl 

we dit in de groepsbesprekingen ach-

terwege lieten.

Richting onze spelers hebben we dus 

veel met videobeelden en anima-

ties gewerkt. Dit past bij de huidige 

generatie en droeg in onze ogen bij 

aan een gestructureerd plan om de 

komende tegenstander te bestrijden. 

Daarbij was 1:4:2:3:1 wel het uitgangs-

punt, maar dan vooral in balbezit. 

Tegen Hertha BSC kwamen we bij het 

druk zetten in 1:4:4:2 te spelen. Was 

de bal in de hoek of lukte het Hertha 

om rond de middenlijn tot positiespel 

te komen, dan werd het 1:4:4:1:1. Onze 

spits moest zich laten inzakken tot de 

positie van de verdedigende midden-

velder van Hertha (nummer 6).

We lieten in de eerste week videobeel-

den zien van momenten uit de wed-

strijd tegen Hamburger SV. Bijvoor-

beeld over het bespelen van de lange 

bal naar de spits van de tegenpartij.”

Stap 9

Succes vasthouden
Peter Hyballa: “We wonnen de eer-

ste wedstrijd. We wonnen de tweede 

wedstrijd. Daar moet je natuurlijk wat 

Peter Hyballa
Peter Hyballa (http://peterhyballa.org/) is het enige Duitse lid van de Nederlandse 

vereniging Coaches Betaald Voetbal. Zijn trainersloopbaan begon op achttienjari-

ge leeftijd bij de jongere jeugdteams van Borussia Bocholt, in zijn geboorteplaats. 

Hij was later onder meer trainer in de jeugdopleiding van Preußen Münster,  

Arminia Bielefeld, VfL Wolfsburg en Borussia Dortmund (Onder 19). Bij dat laatste 

team had hij Mario Götze in de gelederen. Vervolgens verkaste hij naar Aleman-

nia Aachen dat uitkwam in 2. Bundesliga, gevolgd door een half seizoen Red Bull 

Juniors Salzburg. Het seizoen 2012/2013 was Hyballa trainer bij Sturm Graz op 

het hoogste niveau in Oostenrijk. Dit seizoen is hij trainer van de A-junioren van 

Bayer Leverkusen.

geluk bij hebben, maar het betekende 

wel dat het geloof bij de spelers groeide 

en groeide. Verlies je twee keer, dan 

gaat dat mogelijk ten koste van je ge-

loofwaardigheid als trainer. Ondanks 

het feit dat bekend was dat wij als 

trainersstaf slechts tijdelijk waren aan-

gesteld, gingen de spelers toch ‘als de 

brandweer’. De speler die door onze 

keuzes op de bank terechtkwam, was 

weliswaar boos, maar het bleef wel 

binnen de perken. Als je op het niveau 

van Leverkusen acteert, dan heb je te 

maken met echte profs. En ze speelden 

natuurlijk ook voor hun eigen volgende 

seizoen, waarin ze graag in de Champi-

ons League wilden uitkomen.”

Bayer Leverkussen versloeg in augustus 

FC Kopenhagen in de voorronde van de 

Champions League.

Samenvatting:
•	 		Peter	Hyballa	werd	vorig	seizoen	

voor vijf wedstrijden aangesteld 
als assistent-trainer van Bayer 
Leverkusen met als doelstelling 
het behalen van de voorronde 
voor Champions League.

•	 		Hij	probeerde	snel	een	goede	
band op te bouwen met de spe-
lers. 

•	 		De	technische	staf	heeft	veel	tijd	
besteed aan de (video-)analyse 
van het eigen team en van de 
komende tegenstander.

•	 		Als	wedstrijdvoorbereiding	heeft	
de technische staf geprobeerd 
om	zo	concreet	mogelijk	te	zijn	
in wat er nodig was om de te-
genstander te verslaan.

•	 		Het	bewaken	van	de	restverdedi-
ging en de omschakeling na bal-
verlies waren twee belangrijke 
aandachtspunten gedurende de 
vijf wedstrijden. 
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In de laatste 

wedstrijd van 

het seizoen 

scoorde Ömer 

Toprak (21) van 

Bayer Leverku-

sen de belang-

rijke gelijkma-

ker in het duel 

tegen recht-

streekse con-

current Werder 

Bremen. De 

wedstrijd ein-

digde in 2-1 

en Leverkusen 

behaalde de 

voorronde van 

de Champions 

League. 

F
o

to
: 

P
ro

 S
h

o
ts

Restverdediging

Trainingsvorm 1
Organisatie
•   veld van 40 x 35 meter

•   2 grote doelen met voldoende ballen

Inhoud
•   partijspel 6:6 plus keepers

•   bij beide teams een ‘bodyguard’ (centrale verdediger) aan-

wijzen

•   er mag niet achteruit gepasst worden (wel achteruit ge-

dribbeld); voor de rest vrij spel

•    als de bal over de zijlijn gaat, krijgt de andere keeper de 

bal uit

•  na een doelpunt begint het spel weer bij de eigen keeper 

(dus niet in het doel waar gescoord is)

•  omdat de ploeg in balbezit alleen naar voren mag passen 

(of naar achteren dribbelen), wordt de kans op balverlies 

vergroot; hierop moet de ‘bodyguard’ anticiperen door 

zich continu goed op te stellen

Coaching
•  ‘Centrale verdediger als bodyguard voor aanvallen en ver-

dedigen.’

•  ‘Altijd en overal op de juiste positie van de bodyguard let-

ten.’

Trainingsvormen Peter Hyballa

•  ‘De bodyguard dekt altijd aan de binnenkant, licht dia-

gonaal ten opzichte van de bal.’

•  ‘De bodyguard zorgt ervoor dat na balverlies direct druk 

gezet wordt.’

Variatie
•  per aanval 1 of 2 jokerballen inzetten (dan mag er dus 

per aanval maximaal 1 of 2 keer toch teruggepasst wor-

den)

•  als de bal uit gaat, speelt de trainer de volgende bal in, 

zodat de bodyguard zijn positie snel moet aanpassen

20-21-22-23-24-25-26-27-28-29_hyballa.indd   26 08-09-14   14:34



D e  V o e t b a l t r a i n e r  2 0 4  2 0 1 42726

Trainingsvorm 2

Organisatie
•  veld van 50 x 35 meter

•  2 grote doelen

Inhoud
•  partijspel 6:6 plus keepers

•  er zijn 3 teams van 6 spelers; bij ieder team een ‘body-

guard’ aanwijzen (centrale verdediger of verdedigende 

middenvelder)

•  de ‘genummerde’ spelers van het derde team verspreiden 

zich rondom het speelveld, met ballen

•  als de bal uit gaat, speelt speler 1 van het derde team de 

volgende bal het veld in; maakt niet uit naar wie of waar, 

maar liefst wel naar een vrije ruimte; de volgende keer dat 

de bal uit gaat, doet speler 2 dat, enz.

•  het team dat dan in balbezit komt, moet dan eerst de ei-

gen bodyguard aanspelen, die vervolgens de aanval begint

•  na 6 minuten draaien de teams door

Coaching
•  ‘Snel reageren op nieuwe situaties.’

•  ‘De bodyguard moet bij zich elke bal die uit gaat, goed 

oriënteren om zo snel mogelijk aanspeelbaar te zijn of de 

druk zettende speler van de eigen partij rugdekking te ge-

ven.’

Variatie
•  de bodyguard moet direct spelen (1x raken)

•  de bodyguard moet de vrije ruimte indribbelen

•  De bodyguard moet de bal terugspelen naar de man van 

wie hij de bal krijgt; pas daarna mag deze medespeler de 

aanval openen 

Trainingsvorm 3

 

Organisatie
•  veld van 55 x 45 meter

•  2 grote doelen

•  voldoende reserveballen naast beide zijlijnen

Inhoud
•  partijspel 6:6 plus keepers

•  alleen passes over de grond en van maximaal 10 meter 

zijn toegestaan

•  de verdedigende middenvelder als ‘offensieve’ bodyguard

•  de bodyguard moet in het spel betrokken worden

•  doelpunten die maximaal na drie stations na het laatste 

balcontact van de bodyguard worden gemaakt, tellen dub-

bel

•  als de bal uit gaat, speelt de trainer (aan de andere kant) 

de volgende bal in

•  snel kiezen voor diepte in het spel na een terugspeelpass

Coaching
•  ‘De bodyguard beweegt steeds ‘uit de schaduw’ van  

zijn medespeler en kan zo de diagonale terugspeelpass 

vragen.’

•  ‘Rust aan de bal bewaren.’

Variatie
•  alleen in de voet passen (niet in de loop)

•  breedte- of terugpasses verbieden
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Trainingsvorm 5

Organisatie
•  1 speelhelft

•  2 grote doelen

•  voldoende ballen in beide doelen

Inhoud
•  positie-/partijspel 8:8 plus keepers

•  bij beide partijen 2 bodyguards aanwijzen (2 verdedigende 

middenvelders of een verdedigende middenvelder en een 

centrale verdediger)

•  de oefening begint steeds bij de keeper (geen ingooi)

•  vrij spel

•  punt na 8x overspelen (aantal aanpassen aan niveau)

•  na balverovering eerst op balbezit spelen en gebruikma-

ken van de bodyguards

Coaching
•  ‘Balcirculatie; ruimte maken, aanbieden en vrijlopen.’

•  ‘Ook bij balbezit compact blijven.’

•  ‘Balverlies voorkomen; alleen bij grote waarschijnlijkheid 

op succes direct in de diepte spelen.’

Variatie
•  scoren in het andere doel, pas na 8x overspelen

•  verplicht twee keer raken; bal mag niet stilliggen

•  het verdedigende team trekt zich terug en zet van daaruit 

druk (vanuit compact staan naar voren gericht) 

Trainingsvorm 4

 

Organisatie
•  driekwart veld

•  extra ballen bij beide keepers

Inhoud
•  de keeper van team 1 begint het spel; het opbouwende 

team probeert te scoren in het andere doel

•  het andere team (minus de eigen keeper) start vanuit de 

middencirkel 

•  op commando van de trainer gaat het team vanuit de 

middencirkel druk zetten en probeert zo snel mogelijk de 

bal te veroveren

•  de teams spelen afhankelijk van de situatie met een body-

guard op het middenveld of in de verdediging

•  na 8 herhalingen wisselen de teams van opdracht

Coaching
Opbouwende team:

•  ‘Geen paniek als er opeens druk gezet wordt; zorg voor 

een goede organisatie achter en vóór de bal.’

Druk zettende team:

•  ‘Er moeten niet twee spelers naast elkaar naar de bal 

sprinten, maar altijd schuin achter elkaar om rugdekking 

te kunnen verlenen.’

Variatie
•  het druk zettende team begint niet in de middencirkel, 

maar aan beide zijlijnen op eigen helft

•  het opbouwende/aanvallende team speelt de bal in de 

ruimte achter de tegenpartij, na het commando van de 

trainer voor het druk zetten door het andere team en gaat 

daarna zelf druk zetten
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Omschakelen na balverlies

Trainingsvorm 6     

Positiespel 4:2 met veldwissel

Organisatie
•  veld 20 x 10 meter, verdeeld in twee vakken (afmetingen 

aanpassen naar leeftijd en niveau)

•  voldoende ballen naast het veld

Inhoud
•  positiespel 4:2 (voorbereidende vorm)

•  maximaal één keer raken

•  zodra het verdedigende tweetal de bal verovert, openen 

zij naar het andere vak waar wederom 4:2 gespeeld gaat 

worden; de twee voormalige verdedigers horen dan bij het 

viertal; de twee voormalige ‘aanvallers’ van het viertal die 

het dichtst bij de middenlijn staan, steken eveneens over 

naar het andere vak en worden verdediger

Coaching
Voor viertal na balverlies:

•  ‘Direct druk zetten op de balbezittende speler.’

•  ‘Als de bal wordt geopend naar het andere vak, direct 

omschakelen naar verdedigen. Samenwerken, niet blind 

lopen.’

•	  ‘Druk op de bal (speler die het dichtst bij de bal is) en rug-

dekking (de andere verdediger).’

•  ‘Als directe druk niet lukt, kom dan met het tweetal in de 

organisatie terug, van waaruit je weer kunt druk zetten. 

Blijf dus niet steeds de bal achterna lopen.’

Voor tweetal na balverovering en veldwissel:

•  ‘Schakel direct om van verdedigen naar aanvallen.’

•  ‘Speel op balbezit, onder druk van de tegenstander.’

Variatie (1)
•   veld iets groter maken en een vrije strook van 2 meter 

tussen beide vakken 

•  positiespel 5:2

•  bal veroveren voor ondertal moeilijker maken door gro-

tere ruimte en het aantal tegenspelers

•  het druk zetten makkelijker maken door spelers toe te 

voegen aan de druk zettende partij

•  heeft de balbezittende partij de bal te lang, verplichten 

de derde man aan te spelen

Variatie (2) zie rechter tekening

•  positiespel 5:3 met omschakelopdrachten

•  in beide vakken drie ‘aanvallers‘

•  twee tweetallen verdedigers aan beide kanten van de 

middenlijn tussen de vakken

•  hoedjes bij de middenlijn

•  de trainer speelt de eerste bal naar een speler van het 

drietal en wanneer de bal uit gaat

•  het drietal speelt op balbezit en mag naar het andere 

vak openen na minimaal drie keer rondgespeeld te 

hebben

•  bij vakwissel:

 -  het aanvankelijk verdedigende tweetal sprint direct 

naar hun hoedje bij de middenlijn (‘in de organisatie 

komen’) ; hier start 5:3

 -  het nieuwe verdedigende tweetal sprint direct het an-

dere vak in en zet druk op het drietal

•  30 seconden arbeid, tegen 100%
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