
www.devoetbal trainer.nl70

CV Maurice Verbunt
Maurice Verbunt is jeugdspeler bij hoofdklasser vv Chevremont. Daarna is hij tot zijn 25ste 

contractspeler bij Roda JC en aanvoerder van het tweede team. Na een ernstige knieblessure 

wordt Verbunt gedwongen negen maanden te revalideren en een stap terug te doen. Bij de 

amateurs speelt hij vier jaar bij Groene Ster. Op verzoek van Huub Stevens begint hij zijn trai-

nersloopbaan als jeugdtrainer van de C-jeugd bij Roda JC. In de jaren daarna traint Verbunt bij 

deze club jeugdteams in alle leeftijdscategorieën. Vervolgens stapt hij vier jaar de grens over 

om bij de ‘buren’ van Alemannia Aachen ook de C- en B-jeugd te trainen. Voor zijn debuut als 

hoofdtrainer kiest de Kerkradenaar zijn oude liefde vv Chevremont uit. In het eerste seizoen 

is aan degradatie naar de Tweede Klasse niet te ontkomen. In de drie daaropvolgende jaren 

leidt Verbunt die club naar de Hoofdklasse en wint de districtsbeker. In het seizoen 2017/2018 

kiest hij weer voor hoofdklasser Groene Ster, nu in de rol van hoofdtrainer. In dat jaar hoeft 

Groene Ster eens niet tegen degradatie te voetballen. Afgelopen seizoen wordt alles gewonnen 

wat er maar te winnen valt. Zijn diploma’s: PABO/CIOS, UEFA A. Beroep: teamleider en docent 

bovenbouw van een vmbo-school.

‘Niet speelwijze of formatie 

maar spelprincipes zijn leidend’
Vorig seizoen brak Groene Ster uit Heerlen alle clubrecords. Kampioen en promo-

tie naar de Derde Divisie, winnaar van de Districtsbeker Zuid II en een bekerclash 

voor 3000 toeschouwers tegen SC Heerenveen. Ook dit seizoen gaat het crescen-

do: pas op de laatste zaterdag van oktober kwam er een einde aan de indrukwek-

kende reeks van 23 officiële duels zonder nederlaag. De woensdag daarna was het 

weer raak: Groene Ster stuntte door na penalty’s eredivisionist VVV Venlo in de 

KNVB Beker uit te schakelen. De Voetbaltrainer volgt de rest van het seizoen trai-

ner Maurice Verbunt. Deel 1: een introductie en zijn aanpak tijdens de winterstop. 

Dossier Groene Ster (1)

Onrealistisch
Maurice Verbunt: ‘Iedereen bij Groene 

Ster heeft de afgelopen maanden op 

een roze wolk geleefd: spelers, be-

stuur, sponsors, leden en andere sup-

Tekst: Tjeu Seeverens
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porters. Successen stapelden zich op. 

Juist dan moeten bestuur en trainer 

eendrachtig aan verwachtingsma-

nagement doen. Groene Ster heeft een 

lage begroting voor de Derde Divisie. 

Alleen op basis daarvan zou hand-

having in dit eerste seizoen al een 

geweldige prestatie zijn. Geelen Vast-

goed & Bouw is voor Groene Ster-be-

grippen een meer dan aantrekkelijke 

hoofdsponsor. Het totale aanbod van 

sponsoren in Limburg is echter niet 

te vergelijken met de andere clubs in 

de Derde Divisie. Daarmee heeft EVV 

uit Echt, de andere derdedivisionist 

uit deze provincie, ook te maken. Dat 

heeft uiteraard consequenties voor de 

selecties van beide clubs. Maar omdat 

we dit seizoen na de eerste paar wed-

strijden ook de ranglijst in de Derde 

Divisie aanvoerden en in de beker 

eredivisieclub VVV Venlo uitschakel-

den, werd binnen de club al over een 

nieuw kampioenschap gedroomd. 

Vooralsnog is dat onrealistisch. Bij de 

hersteltraining na die spectaculaire 

bekerwinst konden sommige oudere 

spelers nauwelijks op hun benen 

staan, zo dodelijk vermoeid waren ze 
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‘Niet speelwijze of formatie 

maar spelprincipes zijn leidend’

Dossier Groene Ster (1)

nog. De zondagen erna verloren we 

twee keer op rij, zij het soms onno-

dig, in een slotfase van een wedstrijd. 

Omdat iedereen anders gewend was, 

was de teleurstelling intern best groot 

en kwam er ook kritiek. Dan moet je 

als trainersstaf vooral zelf geen pa-

niekvoetbal spelen. Als je heel goed 

presteert, moet je waken voor te veel 

euforie en extra scherp zijn. Gaat het 

even een periode minder, is het zaak 

om je spelprincipes trouw te blijven. 

Die zorgen voor houvast, ook als het 

moeilijk wordt. 

 

Dit is mijn derde seizoen bij Groene 

Ster. In de periode daarvoor heeft 

Groene Ster in de Hoofdklasse zes jaar 

lang tegen degradatie gevochten en 

ook nacompetitie moeten spelen om 

zich te handhaven. We hebben toen in 

goed overleg afgesproken dat we het 

eerste jaar onder mijn leiding als een 

soort overgangsjaar zouden zien. Dat 

was verantwoord, omdat de selectie 

van toen toch bestond uit acht tot tien 

spelers van hoofdklasseniveau. Een 

van de eerste afgesproken aandachts-

punten tussen de club en mij: we gaan 

werken aan een bredere selectie en 

doorselecteren. In dat overgangsjaar 

eindigden we in de middenmoot. Het 

doel van het vorige, tweede seizoen 

was een stabielere hoofdklasser wor-

den. Misschien een keer een periode-

titel pakken. 

Wat zeker een rol heeft gespeeld bij 

het onverwachte kampioenschap is 

de komst van centrale verdediger 

Jorrit Ritzen (34). Hij speelde betaald 

voetbal (MVV), bij hoofdklasser Meers-

sen en bij EVV en JVC Cuijk. Hij wilde 

langzaam afbouwen en benaderde mij 

of dat bij Groene Ster kon. Dat lag in 

eerste instantie moeilijk. Het vereiste 

een omslag in denken bij de club, in-

clusief bij voorzitter en clubicoon Jos 

Op ’t Eijnde. Mag je investeren in een 

dertiger die van ver komt en mogelijk 

een ‘eigen Groene Ster-jongen’ uit de 

basis verdringt? In principe paste dat 

niet bij de clubcultuur. De kern van 

het eerste elftal bestond en bestaat al 

jaren uit dezelfde spelers. Aanvoerder 

Maikel van Kesteren is dertien jaar 

bij de club, verdediger Dylan Zwartjes 

zes jaar en de middenvelders Dave 

Velraeds zeven jaar en Roy Janssen 

negen jaar. Op de mogelijke positie 

van Jorrit Ritzen stond ook een speler 

die al zes jaar bij de club was. Daarom 

Maurice Verbunt met zijn team na de uitwedstrijd tegen Alphense Boys waarin het kampioenschap en promotie naar de Derde 

Divisie werden afgedwongen.

‘Bij succes moet je vooral goed aan 
verwachtingsmanagement doen’
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moest er intern eerst een principiële 

discussie worden gevoerd. Houd je 

nog jaren vast aan zoveel mogelijk ‘ei-

gen’ Groene Ster-spelers? Daar is niets 

mis mee. Of stel je je doelstelling en 

ambitie bij om een volgende stap te 

kunnen maken? 

Bij die discussie, die in het begin 

moeizaam verliep, hebben we de vas-

te kern betrokken. Die spelers gaven 

aan na jaren van degradatievoetbal 

toe te zijn aan voetballen om de prij-

zen. De groep en ik hadden honger 

naar succes. Dat heeft zeker geholpen. 

Wat ook meespeelde in de discus-

sie, waren de voorwaarden van Jorrit. 

Hij gaf eerlijk aan dat hij meer voor 

zijn gezin wilde kiezen. Dat zou kun-

nen betekenen dat hij er een vijftal 

wedstrijden niet bij zou zijn. In eerste 

instantie was dat binnen de club on-

bespreekbaar. Maar ik gebruikte als 

tegenargument dat we in die resteren-

de 25 wedstrijden konden profiteren 

van de specifieke kwaliteiten van Jor-

rit. Die kon de groep van dat moment 

goed gebruiken. Naast zijn kwaliteiten 

als ervaren verdediger was dat zijn 

leiderschap in de kleedkamer en op 

het veld. Op basis van zijn karakter 

en liefde voor het spelletje voorspelde 

ik dat Jorrit geen vijf wedstrijden zou 

laten schieten. Schat eens in hoeveel 

dat er zijn geworden? Eentje aan het 

begin van het seizoen! 

Ook belangrijk was vorig seizoen de 

komst van Roda JC-cultheld Nathan 

Rutjes. We woonden bij elkaar in de 

straat en trainden samen het jeugd-

elftalletje van onze beide zonen. We 

hadden al vele voetbalgesprekken 

achter de rug toen hij in augustus 

2018 na het beëindigen van zijn 

profcarrière voor Groene Ster én mij 

koos. Vanaf het begin zaten we op 

één lijn. Net als bij Jorrit Ritzen had 

ook zijn komst een enorme impact 

op het teamproces. Opeens stonden 

er twee verlengstukken van mij in en 

buiten het veld. Jorrit was bijvoorbeeld 

ijzersterk in peptalks op momenten 

dat de groep die goed kon gebruiken. 

Voor die rol heb ik hem alle ruimte 

gegeven. Bijvoorbeeld vorig seizoen 

in de kantelwedstrijd tegen en bij 

de gedoodverfde kampioen Baronie. 

We kwamen al snel met 2-0 achter, 

maar scoorden de eerste helft ook 

twee keer. In de rust van die wedstrijd 

heeft Jorrit - we stonden met zijn al-

len in een kring - z’n beste motivatie-

speech tot nu toe gehouden. We won-

nen met liefst 2-7 en bleven daarna 

maanden ongeslagen. 

Nathan was een kei in het voeren 

van individuele gesprekken. Hij zat 

op trainingsavonden soms tot mid-

dernacht in de kleedkamer met spe-

lers over voetbal te praten. Op zulke 

momenten kan ik mijn rol en inbreng 

helemaal loslaten. Het gaat maar om 

één ding: hoe kunnen we samen ons 

gezamenlijke doel bereiken?’

Organisatie club
‘De organisatie binnen Groene Ster is 

nog niet helemaal afgestemd op de 

Derde Divisie. Er is bijvoorbeeld geen 

vaste groep van scouts. We hebben 

wel een aantal tipgevers, maar wil-

len dit professioneler gaan inrichten. 

De scouting van nieuwe spelers komt 

toch vooral neer op het netwerk van 

de voorzitter, van mij en ook de spe-

lersgroep. Een van de versterkingen 

van dit seizoen is Kjell Knops (31), net 

als Jorrit Ritzen een ervaren centrale 

verdediger. Hij speelde vorig seizoen 

nog bij Helmond Sport, daarvoor in 

Engeland bij Port Vale en een lange 

tijd bij MVV. Bij Roda JC was ik zijn 

jeugdtrainer. Dan heb je in de ge-

sprekken meteen een voorsprong 

op andere clubs. Door ons netwerk 

weten we ook in een vroeg stadium 

welke spelers van de Limburgse be-

loftenteams voor ons interessant 

kunnen worden. Op dit moment 

houdt voormalig Roda JC-verdediger 

Henk Dijkhuizen zijn conditie bij ons 

op peil. Die heeft zich weer via onze 

speler Dave Velraeds gemeld. Maar 

wil je minder afhankelijk worden van 

toeval en alleen het eigen netwerk, 

zal er toch meer structuur in de scou-

ting moeten komen. Bij veel andere 

clubs op dit niveau is dat al het geval. 

Tot dan zal een trainer van Groene 

Ster heel wat tijd en energie moeten 

steken in de samenstelling van de 

selectie. Gelukkig luisteren ze hier wel 

goed naar je als je met goede argu-

menten komt.

Meestal verzamel ik op maandag 

informatie over de komende tegen-

stander, zowel online als bij collega-

trainers uit de Derde Divisie die recent 

tegen die club hebben gespeeld. Waar 

Maurice Verbunt betrekt de ervaren Jorrit Ritzen bij de wedstrijdtactiek.

‘ADO ’20 posteerde bij de hoekschop 
vijf spelers op de… achterlijn!’ 
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nodig verwerk ik die informatie in de 

oefenstof voor die tactische training. 

Bijvoorbeeld als onze verdediging 

geconfronteerd wordt met een wat 

afwijkende speelwijze van de spitsen 

bij die tegenstander. Of als we kunnen 

inschatten hoe de tegenstander op ba-

sis van hun spelprincipes zal inspelen 

op onze sterke kanten. Welke opties 

hebben we dan nog? Hoe reageren 

we op een bijzondere uitvoering van 

een spelhervatting? Bijvoorbeeld in 

de week voor het duel met ADO’20 

hoorde ik dat die ploeg bij een corner 

liefst vijf spelers op de achterlijn (!) bij 

de tweede paal posteert. Vier van hen 

lopen dan in, de vijfde lijkt dat ook 

te doen maar stapt vervolgens terug 

richting tweede paal om daar aange-

speeld te worden. Tijdens de tactische 

training hebben we de mogelijke op-

lossingen getraind, mede op basis van 

de inbreng van de spelers. We kwa-

men uit bij een mix van man- en zo-

nedekking. Dat bleek in de wedstrijd 

te werken. 

De meeste tijd besteden we tijdens de 

vrijdagtraining overigens aan de eigen 

spelprincipes en spelhervattingen. Wij 

kiezen er bijvoorbeeld voor om bij een 

hoekschop-tegen twee en soms zelfs 

drie spelers voorin te houden. Cen-

trale verdedigers zijn vaak kopspecia-

listen en die zie ik niet zo graag in een 

overvol zestienmetergebied opduiken. 

Daarom bind ik bij zo’n hoekschop 

drie verdedigers van de tegenpartij lie-

ver op hun helft aan enkele gevaarlij-

ke aanvallers van ons. Als je dat slim 

doet, lukt dat met twee aanvallers. 

Bij Groene Ster kom ik ook nog niet 

toe aan de ‘ideale’ indeling van een 

trainingsweek. We spelen meestal op 

zondag. Dan zou ik graag op maandag 

een uitlooptraining hebben, op woens-

dag de conditionele prikkel geven en 

op vrijdag de tactische training. En als 

er maar ruimte voor twee trainingen 

is waarbij je de hele groep hebt, dan 

ga ik het liefst voor dinsdag en don-

derdag. Eigenlijk is de dinsdag ook 

niet optimaal, omdat de herstelperi-

ode na de wedstrijd dan nog kort is. 

Maar als amateurtrainer moet je nu 

eenmaal concessies doen. Bij het be-

stuur van mijn vorige club, eersteklas-

ser Chevremont, was het verplaatsen 

van de trainingsavond van vrijdag 

naar donderdag onbespreekbaar om-

dat de kantineomzet sterk zou dalen. 

Groene Ster heeft een van de grootste 

jeugdafdelingen in Limburg, dus soms 

kun je op een gewenste trainingsdag 

ook niet terecht omdat alle velden al 

bezet zijn.’

Bekerduels als omslag-
punt
‘Enkele bekerduels hebben de afgelo-

pen jaren impact gehad op mijn visie 

op voetbal op dit niveau. Dat begon 

eind februari 2016 bij Chevremont. We 

stonden stijf bovenaan in de Eerste 

Klasse. Voor de beker moesten we 

tegen JVC Cuijk, dat al twee seizoenen 

geen bekerwedstrijd op districtsniveau 

had verloren en toen nog in de Derde 

Divisie speelde. We zouden het vooral 

van de counter moeten hebben, zo 

schatte ik vooraf in. Dus gaf ik in de 

tactische bespreking aan dat we in die 

wedstrijd met één diepe spits zouden 

spelen met om hem heen bij balbezit 

enkele snelle medespelers. Die keuze 

ging ten koste van de vaste tweede 

spits, die volgens mij onvoldoende 

loopvermogen had om in dit duel zijn 

verdedigende taken uit te voeren. Die 

keuze leverde felle reacties bij som-

mige spelers op. Hoezo aanpassen aan 

een tegenstander? Eén spits? Dat pas-

te niet bij Chevremont! We wonnen 

ondanks alle tumult met 1-0, maar dit 

mocht me niet meer overkomen. Van-

af het begin heb ik daarom bij Groene 

Ster ervoor gekozen om niet meer de 

formatie en de speelwijze leidend te 

laten zijn maar de spelprincipes. Die 

zijn in meerdere situaties toepasbaar. 

Er blijft ook voldoende ruimte voor 

spelers om zelf invulling te geven aan 

een bepaald spelprincipe. Hoe dat in 

de praktijk bij Groene Ster werkt, leg 

ik de volgende keer uit.

 

Klankbord
Maurice Verbunt: ‘Waar ik op dit 

moment het meeste behoefte aan 

heb? Ik heb een prima technische 

staf en korte lijnen naar het be-

stuur. Daar ben ik tevreden over. 

Toch zou ik graag regelmatig 

willen sparren met een ervaren 

oud-trainer die zelf ook op hoog 

niveau gespeeld heeft en mij zijn 

visie geeft over ons elftal en onze 

speelwijze. Ik heb het voetbal niet 

uitgevonden, ken soms ook mijn 

twijfels en zoek dan naar ant-

woorden, waarbij iemand die van 

buiten naar binnen kijkt, zeker 

kan helpen.’

Aanvoerder Maikel van Kesteren scoort 2-1 tegen VVV Venlo.
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Vorig seizoen lootten we in de beker 

thuis tegen SC Heerenveen. Er zaten 

3000 supporters langs het veld en de 

club had voor een schitterend rand-

programma gezorgd. Achteraf kregen 

we veel complimenten dat de organi-

satie op het veld zo goed stond. Het 

elftal van de Friezen week niet af van 

hun laatste competitiewedstrijden. 

Toch stonden we met rust met 1-0 

voor. De trainer van SC Heerenveen 

bracht meteen een extra aanvaller in. 

Het duurde net te lang voordat onze 

verdedigers daar het juiste antwoord 

op hadden. Maar ook die wedstrijd 

was voor mij het bewijs dat werken 

vanuit spelprincipes een goede keuze 

is als die passen bij de kwaliteiten van 

je selectie.’

Winst op VVV Venlo
Het overkomt een amateurclub niet zo 

snel dat je twee seizoenen achter elkaar 

in de KNVB Beker thuis tegen een eredivi-

sieclub loot. Groene Ster gebeurde dat on-

langs wel. Op 30 oktober stond het tegen 

VVV Venlo bij rust nog 0-0. 

Maurice Verbunt: ‘Een jaar eerder te-

gen SC Heerenveen moest ik die tien 

minuten in de rust vooral gebruiken 

om bij de onverwachte voorsprong 

alle emoties bij de spelers in goede 

banen te leiden. Tegen VVV Venlo was 

er wel ruimte om aandacht de beste-

den aan mogelijke scenario’s waar-

voor trainer Robert Maaskant bij die 

0-0 zou kunnen kiezen. 

In de laatste training voor die wed-

strijd verdeelde ik het trainingsveld in 

vakken om precies te kunnen aange-

ven hoe we moesten omgaan met de 

speelwijze van VVV Venlo. Daar kon ik 

in de rust op terugvallen. De belang-

Winterstop in de Derde Divisie
Maurice Verbunt: ‘In de Derde Divisie is de winterstop een lastige periode. 

Als amateurtrainer heb je veel minder invloed op hoe je spelers de feestda-

gen doorkomen. Ze krijgen van mij op basis van de periodiseringsaanpak 

een bescheiden trainingsschema mee, met vooral enkele duurlopen voor de 

‘vrije’ dagen. Dan kunnen we, als we elkaar in het nieuwe jaar weer op het 

trainingsveld zien, sneller overstappen op intervalwerk. Er zijn zeker spelers 

die het gevraagde duurwerk blindelings zullen uitvoeren. Maar dat geldt op 

dit niveau niet voor iedereen. Zo realistisch moet je zijn. We gaan daarom 

direct voor en na de winterstop elke speler testen. Op het veld biedt onze 

fysiotherapeutengroep dan dezelfde testen aan als bij het begin en einde van 

de eerste voorbereidingsperiode. De algemene conditie, kracht en coördinatie 

worden gemeten. Bijvoorbeeld een afgeleide shuttle run test, sprongtesten 

met en zonder aanloop, zijwaarts sprinten, reactietesten en balanceren op 

een schijf. Wie bij een bepaald onderdeel onder de maat scoort, krijgt buiten 

de reguliere trainingen om extra begeleiding van diezelfde fysiotherapeut om 

snel op het gewenste niveau te zitten. Een positief neveneffect is dat som-

mige spelers na die ervaring in de voorbereidingsperiode er nu zelf voor kie-

zen om zich vaker voor een individueel krachtprogramma in de fysiopraktijk 

te melden. Dat mag van mij ook op de facultatieve training op donderdag. 

Vooral de spelers die redelijk ver moeten reizen, maken van die mogelijkheid 

gebruik zodat ze niet nog een keer extra die afstand moeten overbruggen.’  

Extreem korte winterstop
‘Door het bekersucces hebben we dit jaar een extreem korte winterstop van 

anderhalve week. Op woensdag 18 december spelen we in de volgende ronde 

nog uit tegen AZ, gevolgd door een hersteltraining op vrijdag. En op 12 janu-

ari spelen we alweer een competitiewedstrijd tegen titelfavoriet O.S.S. ’20. 

Dat betekent dat we op vrijdag 3 januari weer op het trainingsveld staan. De 

groep zal zeker niet compleet zijn, omdat er spelers zijn die tot en met dat 

weekend de (ski)vakantie met hun gezin hebben gepland. Toch train ik op 

zondag ook. Dinsdag 7 januari wil ik hoe dan ook een oefenwedstrijd tegen 

een hoofd- of eersteklasser. Spelers die wat later zijn aangesloten, zullen 

dan een deel van de wedstrijd spelen. In die week voor de herstart van de 

competitie is ook de donderdagtraining verplicht. Maar deze keer zullen dus 

enkele spelers slechts met twee trainingen en een halve oefenwedstrijd aan 

de tweede seizoenshelft beginnen. Het bewaken van de juiste belasting is 

dan een nog grotere uitdaging. Bij Groene Ster moet ik dat op basis van er-

varing, goed observeren en gevoel doen. Aan ‘meten is weten’ komt de club 

financieel nog niet toe. Toch zouden we daarin stappen moeten zetten. Van 

de andere kant ben ik blij met de trainingsfaciliteiten. Ons trainingsveld is 

al wat ouder maar nog aanvaardbaar. We hebben als eerste elftal een eigen 

kleedkamer en deze winter voor de eerste keer een sportzaal op de accom-

modatie. Door het grote netwerk van onze voorzitter Jos Op ‘t Eijnde en van 

mezelf in deze regio hoeft nooit een training door bijvoorbeeld een strenge 

vorst- of sneeuwperiode uit te vallen. We kunnen altijd wel uitwijken. Vorig 

seizoen hebben we zelfs twee keer op het kunstgras in het Roda JC-stadion 

getraind. In die buurt ligt ook nog een indoor Soccer Arena en we zijn vorig 

jaar ook een keer gaan spinnen. Hoe ik mijn eigen winterstop invul? In de 

eerste week van de winterstop ga ik al jaren met mijn gezin skiën. Dan kan 

ik mijn hoofd helemaal leegmaken. Even geen voetbal, zo min mogelijk app-

jes. De tweede week gaat het toch weer kriebelen en begin ik aan de voorbe-

reiding op de eerste trainingen, de testen en de komende tegenstander.’ 

‘We zochten ook naar 
penalty’s van VVV- 
spelers toen ze nog 

 elders speelden’ 
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rijkste uitdaging was hoe we konden 

voorkomen dat de fysiek sterke en 

balvaste centrumspits Soriano steeds 

in de bal zou kunnen komen. De twee 

verdedigende middenvelders kregen 

de opdracht om zo kort mogelijk tegen 

de eigen verdediging te spelen. En we 

hebben extra het coachen van achter-

uit getraind, zodat onze middenvel-

ders wisten hoe ze de ballijn naar die 

spits konden afschermen. Uiteraard 

hebben we in die voorbereiding ook 

de nodige aandacht aan de spelher-

vattingen besteed. We toonden de 

spelers met wedstrijdbeelden aan dat 

VVV Venlo bij hoekschoppen de palen 

niet bezette en er extra veel ruimte 

bij de tweede paal lag. Voor het se-

lecteren van die wedstrijdbeelden en 

de mogelijke penaltyserie deden we 

een beroep op de videoanalist van 

Roda JC, Lance Cobben. Van de meeste 

penaltynemers bij VVV vonden we 

in het FOX-archief maar één penalty. 

We hebben toen op een avond bij mij 

thuis bij sommige spelers ook gezocht 

naar penalty’s die ze vóór hun periode 

bij VVV namen. Zo ontdekten we dat 

VVV’er Haji Wright niet alleen dit sei-

zoen maar ook eerder drie keer bij een 

andere club steeds voor dezelfde hoek 

koos. De geweldige redding van onze 

keeper Lennart Quaden op basis van 

die voorinformatie bleek uiteindelijk 

beslissend.’

Metamorfose 
Drie dagen na dit interview moest Groene 

Ster half november thuis aan de bak 

tegen Jong ADO Den Haag, na drie verlo-

ren duels op rij opnieuw een sleutelduel. 

Dit stond een dag erna in Dagblad De 

Limburger: ‘Wat er in de rust van het 

spectaculaire duel in de kleedkamer van 

de thuisclub is gebeurd, zal een mysterie 

blijven. Feit is dat Groene Ster na de rust 

als herboren op de veld stond, de gasten 

met de rug tegen de muur zette en dankzij 

twee benutte strafschoppen de drie punten 

in eigen huis hield (3-2).’ 

Maurice Verbunt: ‘Ook deze beladen 

wedstrijd bereidden we voor op basis 

van onze vaste spelprincipes. We wil-

den Jong ADO op eigen helft niet laten 

voetballen door met de linies kort op 

elkaar te spelen en veel in de duels te 

komen. Dat werkte de eerste helft niet. 

We werden soms zelfs overlopen. 

In de rust heb ik aangegeven dat er iets 

moest veranderen en dat we onze ei-

gen visie een keertje moesten loslaten. 

Deze wedstrijd vroeg iets anders van 

ons. Mijn mening was dat we man-

op-man moesten gaan spelen en druk 

vooruit moesten zetten, al was eerder 

gebleken dat we dat nog niet zo goed 

beheersen. In zulke situaties ga ik de 

dialoog met de groep aan. Je moet het 

wel met elkaar eens zijn voordat je 

weer op het veld staat. Het werd snel 

duidelijk dat er verschil van mening 

was. Jorrit Ritzen en Kjell Knops heb-

ben toen gestimuleerd met zijn allen 

toch voor mijn tactische oplossing te 

gaan. Zelf heb ik nog aangegeven dat 

we in de tweede helft altijd nog kon-

den terugvallen op onze spelprincipes 

als zou blijken dat het alternatief niet 

werkte. Het was mooi te zien hoe de 

groep er vervolgens mee omging. Als 

we eenmaal iets hebben afgesproken, 

gaan we er blijkbaar allemaal voor. Om 

heel trots op te zijn.’ 

Samenvatting:
•  Amateurtrainer Maurice Verbunt 

is aan z’n vijfde achtereenvol-
gende seizoen in de top van het 
amateurvoetbal bezig waarin hij 
succesvol is. De Voetbaltrainer 
volgt hem dit seizoen bij het 
debuut van Groene Ster in de 
Derde Divisie. 

•  VVV Venlo werd in de beker uit-
geschakeld, volgende ronde is 
uit bij AZ.

•  Niet de formatie of speelwijze 
maar de spelprincipes zijn bij 
Verbunt leidend.

•  Groene Ster heeft een lage be-
groting voor de Derde Divisie. 
Hoe ga je als trainer om met 
de beperkingen die dit met zich 
meebrengt?

•  De komende winterstop is voor 
Groene Ster extreem kort. Welke 
concessies kun en moet je dan 
doen?

Trainingsaccenten
‘Ik houd me doorgaans redelijk strak aan de periodisering. De voorbereiding op de eerste competitiewedstrijd na de 

winterstop is nu zo kort dat we verplicht zijn versneld de stap van duur naar explosief en interval te maken. We kun-

nen maar vier keer trainen in die periode.

•  Bij de sprintvormen starten we met 6 x 60 meter (op 60%), met steeds 60 seconden rust tussen de sprints. 

•  Bij het positiespel beginnen we groot, bijvoorbeeld 8:8 in een ruimte van 40 x 30 meter. Van punt zestienmetergebied 

tot aan de middenlijn. 

•  Op vrijdag 3 januari zal zeker ook een grote partijvorm van 10:10 worden gespeeld.

•  Daarna schakelen we sneller dan aan het begin van het seizoen over op 7 x 50 meter (op 70%) en 50 seconden rust. 

•  Uiteindelijk komen we in die opbouw uit bij sprints van 8 x 40 meter, 9 x 30 meter en 10 x 20 meter met steeds minder 

rust tussendoor. En voor de positie- en partijvormen bij steeds kleinere ruimtes. 

•  De testen op het veld zijn onderdeel van de training op zondag 5 januari. Daar reserveren we 30 tot 45 minuten voor. 

Aansluitend zal het in het tweede deel van die training meteen al wat explosiever worden. 

•  Na de oefenwedstrijd op 7 januari wordt de verplichte donderdagtraining op 9 januari vooral ingevuld door 3:3 en 2:2 

partijvormen, korte positiespelletjes in de kleine ruimte en de 10 x 20 meter sprints. Dat luistert heel nauw qua belas-

ting, want de conditionele prikkel mag drie dagen voor de wedstrijd niet te groot worden. 

•  Vrijdag 10 januari zal in het teken staan van een tactische training in de aanloop naar de wedstrijd tegen O.S.S. ’20, 

twee dagen later.’ 
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