
Max Koops: Speldocent ALO Amsterdam 
 
Max was een inspirerende docent. Hij doorzag als geen ander het spelletje. Van het samenstellen van teams 
tot het uitoefenen van een spelsysteem. Ook wist Max, meer in politieke termen geformuleerd, hoe de hazen 
lopen. En welke kwaliteit van iemand op welke plek het best tot zijn recht komen. Dergelijk zaken doorzag hij 
snel, vaak in een paar minuten. Dat was zijn grote kracht.  
 
Effectiviteit van bewegen 
Vroeger werkte je aan de conditie van sporters door lange afstanden te lopen, veelal tussen de 5 en 10 
kilometer. Uit modern onderzoek blijkt dat dit helemaal niet zo effectief is. Intervaltrainingen zijn effectiever, 
meer gericht op het spel. Dus kort-lang, van links naar rechts en van voor naar achter. Ook intervaltrainingen 
van een hogere beenfrequentie naar een lagere beenfrequentie. Onderzoek leert dat je veel beter tijd en 
energie kunt besteden aan bewegingen die bijvoorbeeld ‘des voetbals’ zijn. Dat is heel anders bewegen dan in 
een rechte lijn of kilometers of rondjes lopen. Dit roept de vraag op het sowieso wel nodig is om aparte 
loopoefeningen te doen. Je loopt immers in het vrije veld altijd anders dan dat je in het spel zelf beweegt. Het 
spel is georiënteerd op wat je ziet en ervaart. Op die manier ga je je dan verplaatsen. Dat is altijd met 
wisselende frequenties, met bochten, wendingen. Soms moet je mensen ontwijken, soms opzoeken of 
knokken. Bij sporten zoals volleybal met een net tussen de twee partijen heb je dat dan weer niet. Looplijnen 
verschillen per spelsport. Bij volleybal is het beweeglijker op de vierkante meter en een paar grote passen. In 
het voetbal moet je goed gepositioneerd ten opzichte van de bal zien te komen. Daar heb je een wisselend 
beenritme voor nodig. , Alles is te trainen en te verbeteren, en als het in je DNA zit dan ga je daarin veel sneller 
vooruit. 
 
Spieren 
Lichaamsbouw speelt ook een belangrijke rol. . Vooral bij snelle acties. Je hebt in de spieren verschillende 
vezels zitten met verschillende kwaliteiten. Bij acties gaat het om snelle veranderingen, snelle verplaatsingen. 
Door dit te trainen, kan het veel winst opleveren. Bij voorkeur doe je oefeningen met de bal erbij, want die 
snelle bewegingen worden getriggerd vanuit datgene wat je ziet. Als je alleen maar gaat lopen, hoef je niets 
waar te nemen. Aparte loop- of conditietrainingen bij balsporten zijn van beperkte waarde. (zijn van 
ondergeschikt belang) 
 
Motorisch leren 
Het is niet zo vreemd dat heel veel voetbal- en hockeytrainers zeggen dat kinderen veel leren van 
straatvoetbal en straathockey. Het ‘pielen’ met de bal schoolt de techniek enorm. Het kind gaat ook niet eerst 
voor het gaat voetballen of hockeyen allerlei looptrainingen doen. Meteen spelen is de beste leervormVanaf 6-
7 jaar ga je gestructureerder spelen, maar dat wil niet zeggen dat je dan aparte loop- of conditietrainingen 
moet doen. Onderzoek van motorisch leren van Peter Beke in Amsterdam en Bert van Kranenburg laat zien 
dat alles wat je doet met de bal veel meer schoolt, dan alles wat je zonder bal doet. Tijd en energie stoppen in 
oefeningen met de bal is veel effectiever. Onderzoek met motorisch leren laat zien dat wanneer je een echt 
loepzuivere pass wilt geven daar honderdduizenden balcontacten aan vooraf gaan. Het herhalen van 
balcontacten mag steeds gevarieerder. Want ieder partijtje met straatvoetbal of hockey is anders. Een andere 
samenstelling, kleine doeltjes, er zitten tegels of straatstenen los, het is altijd gevarieerd en dat schoolt het 
meest. 
 
Elkaar beter maken 
Veel met goede spelers spelen, elkaar beter maken. Vergelijk het met een klas op de middelbare school. Je 
hebt van die wiskundeklassen die elkaar ongemerkt beter maken. Want als je als eenling een knobbel voor 
wiskunde hebt en de rest van de klas niet of minder, dan ontwikkelt die ene leerling zich minder. Dat ervaren 
de kinderen op dat moment niet zo, maar het is wel de constructie die erachter zit. Ze gaan het wel beseffen in 
de loop van de opleiding. In bekerwedstrijden of in voorbereiding op de competitie als een club van een hoger 
niveau tegen een club van lager niveau speelt , gaat de lagere club zich optrekken aan de grotere en de grotere 
wordt minder. Het beste uit jezelf of uit je team halen, komt voor een deel voort uit het feit als je betere 
spelers om je heen ziet . Ik pleit niet voor het onderhoud van loopvermogen. Ik pleit ervoor alles zoveel 
mogelijk met de bal te doen. Dat is ook de achtergrond van de filosofie van Ajax. De opleiding zoals die zich 
momenteel ontwikkelt, gaat hier wel tegen in. De jeugdopleiding is voor een deel fysiek gericht geworden. Je 
ontwikkelt kracht door zij-aan-zij te lopen of schouder-tegen-schouder of een beetje gaat duelleren. Dat is 
veel betere kracht dan dat je in een krachthonk tien keer dit doet.  



 
Meer spelers hebben de focus op de spelomgeving van nature in zich. . Een schoolvoorbeeld daarvan is 
hockeyer Teun de Nooijer. Uit sprinttests bleek hij niet de snelste van het team, maar in een spelsituatie was 
hij vaak juist wel de snelste omdat hij het spel eerder doorzag. Het vooruitzien of vooruitdenken is bij hem vele 
malen meer ontwikkeld en daardoor oogt hij heel snel. Dat is te vergelijken met als je op een lijn staat met 
twee jongens en je gaat sprinten naar de volgende lijn en de een maakt een valse start of een voorbeweging. 
Dan haalt die ander hem nooit meer in want hij is al weg. Dat is de kracht van dat soort technisch begaafde 
spelers. Die niet alleen de looptechniek hebben, maar vooral focussen op basis van sneller zien, eerder zien, 
eerder anticiperen en altijd in de vrije ruimte lopen. Ronaldo heeft dat ook, die is altijd eerder weg ondanks 
straffe dekking door verdedigers.  
 
Wetenschap 
Het onderzoek is de laatste jaren veel belangrijker geworden door met name het onderzoek van de Vrije 
Universiteit, speciaal gericht op het spel situatief trainen. In de tijd van Koops was dit veel minder van 
toepassing. Je moest dan apart looptraining doen, apart krachttraining, apart gymnastiek. En uiteindelijk 
mocht je dan een spelletje doen, dat was dat ’n spelletje van een paar minuten terwijl speltraining de hele 
training zou moeten zijn. Koops was daar een voorloper in. Speltraining met de bal is ook veel leuker, want 
spelers doen niets liever dan spelen.. De acceptatie van die wetenschap is nog steeds gaande. Dat komt mede 
omdat ieder spel zijn eigen contour en manier van spelen heeft. Het is van groot belang dat een coach zich 
nieuwe inzichten uit de wetenschap eigen maakt en niet overlaat aan een ander. Oefeningen die op zichzelf 
staan, zijn van weinig nut. Bij gymnastiek kun je kinderen bijvoorbeeld over een bok leren springen, maar de 
vraag is wat hij of zij daar later aan heeft. Spring je later of ergens anders, bijvoorbeeld in de thuissituatie, 
immers wel over een bok? Dat doet bijna niemand. Het gaat erom dat kinderen oefeningen doen waar ze later 
wat mee kunnen.  
  
Nuttige oefeningen 
Zwemmen, schaatsen, roeien, surfen, zeilen, dat soort dingen leren, daar kun je later iets mee. Het is de keuze 
van het individu wat hij of zij gaat doen. Dat is niet in iedere context mogelijk. Als er geen ijs is kun je niet 
schaatsen, maar tegenwoordig zijn de rolschaatsen zoveel beter geworden dan 10 jaar geleden. Je haalt bijna 
de ijssnelheid op je rolschaatsen, ofwel: je kunt met rolschaatsen of skateborden ook enorm veel evenwicht 
oefenen. Daar hoef je geen evenwichtsbalk voor te hebben. Er is geen hond die als hij van school komt nog 
over een evenwichtsbalk gaat lopen. Wat kinderen vaak doen is bijvoorbeeld skaten op kleine pleintjes. Daar 
heb je wat aan vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Je moet bewegingen leren waar je later wat mee kunt. 
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