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Tim van der Ree, vv Steenbergen 019-1 

COLLECTIEF VOOR INDIVIDU 
Tim van der Ree hamert als trainer van vv Steenbergen 019-1 
op het belang van het collectief. De pure individuele ontwikke-
ling moet volgens hem eerder in de jeugdopleiding plaatsvin-
den. "Bij de A-junioren gaat het om presteren." 
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"Het smeden van het collectief hoeft echter 

niet ten koste to gaan van de ontwikkeling 

van het individu", benadrukt Tim van der 

Ree. Toch vindt hij dat het focussen op het 

individu moet gebeuren wanneer de spelers 

jonger zijn. "Dat moet je doen bij de F-, E-, 

en D-pupillen. Dan teren ze het meest. Bij de 

A-junioren gaat het om prestaties. Als we 

vier keer op rij verliezen, zijn de poppen aan 

het dansen. De bedoeling is dat we veel spe-

lers laten doorstromen naar het eerste elftal. 

Dat is de afgelopen jaren ook gelukt. Op dit 

moment zitten tien spelers bij de eerste se-

lectie die in de afgelopen jaren bij de Al ac-

tief waren. Binnen een sterk collectief 

ontwikkelen spelers zich vanzelf." 

Verbeterpuntf 

Toch benadrukt Van der Ree dat hij spelers 

die zich op individueel niveau willen verbe-

teren, ondersteunt. "Het afgelopen jaar heb 

ik onder andere een jongen uit de 62 ge-

haald die in de zomerstop aangaf aan zijn 

sprintsnelheid en loopcoordinatie to willen 

werken. In de zomer ben ik een keer of 

zeven, acht individueel met hem aan de slag 

gegaan met loopladders en dergelijke. Ook 

wanneer spelers vragen om buiten de trai-

ning om individueel met elkaar aan de slag 

to gaan, clan sta ik daar altijd open voor." 

"Binnen een collectief kijk je altijd naar de 

kwaliteiten van iemand", vervolgt Van der  

Ree. "Daarin moet je een speler begeleiden. 

Op dinsdag bespreken we collectief de wed-

strijd na en kijken vast kort vooruit op het 

volgende duel. Tijdens de warming-up haal 

ik clan bepaalde spelers naar me toe en geef 

ik aan wat ik individueel gezien heb. Dat pro-

beer ik terug to brengen in trainingsvormen. 

Op die manier laat je ook een individu of linie 

in een training terugkomen. Maar omdat ik 

alleen voor de groep sta, is het ook lastig om 

met spelers apart aan de slag to gaan. Ik kom 

eenvoudigweg tijd tekort met zestien man. 

Als ik dat wel doe, dan loop ik de kans dat 

de rest de oefening niet voluit uitvoert. Maar 

zoals ik al aangaf, na de training kunnen spe-

lers individueel bij me terecht." 

OKTOBER J 
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