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Voorwoord

Na de zomervakantie van 1995 stapte een net afgestudeerde VU-
student Bewegingswetenschappen het redactielokaal binnen 
van Ad Valvas. Of we belangstelling hadden voor zijn scriptie 
over voetbal, vroeg deze Raymond Verheijen in onvervalst Am-
sterdams aan mij, destijds hoofdredacteur van dat universiteits-
weekblad van de Vrije Universiteit. Hij had bij Engelse topclubs 
gemeten hoeveel kilometers voetballers aflegden. Dat leek mij, 
vroeger een pijlsnelle linksbuiten, zeker interessant en een groot 
Ad Valvas-artikel volgde.

Drie jaar later publiceerde ik De bal is niet rond, een populair-
wetenschappelijk boek over voetbal. Verheijen gunde mij daarom 
de primeur van zijn nieuwe onderzoek, naar falende scheidsrech-
ters. Ik schreef er tijdens het WK 1998 een bericht over voor het 
internationale tijdschrift New Scientist. Dat werd wereldnieuws. 
Verheijen klaagde zelfs dat journalisten vanuit de vreemdste lan-
den hem midden in de nacht uit zijn bed belden.

Een paar jaar later had Verheijen mij niet meer nodig als op-
stapje naar mondiale aandacht. Hij maakte geen carrière in de 
wetenschap, maar in het topvoetbal, zijn grote droom. Verheijen 
werd assistent van Rijkaard, Van Gaal, Hiddink en Advocaat bij 
de nationale teams van Nederland, Zuid-Korea en Rusland, en 
werkte ook bij topclubs over de hele wereld. In de tussentijd ont-
wikkelde hij een revolutionaire methode om teams een seizoen 
lang fit te houden, met zo min mogelijk blessures.

In 2010 richtte hij zijn eigen World Football Academy op, als 
tegenwicht van het conservatieve voetbalbolwerk met zijn ach-
terhaalde trainingsmethodes. Hij reist nu driekwart van het jaar 
over de aardbol om cursussen te geven over zijn baanbrekende 
inzichten aan inmiddels tienduizenden coaches. Op Twitter ge-
selt hij intussen topcoaches en clubs die hun spelers over de kling 
jagen met trainingsmethoden ‘uit het stenen tijdperk’.

Vorig jaar suggereerde ik mijn uitgever om Verheijen te vra-
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gen om een leerzaam en wat provocerend boek te schrijven over 
zijn werk en ervaringen. Het leidde tot een driegesprek in het 
College Hotel in Amsterdam. Raymond vond een boek een goed 
idee. Voor de zekerheid zei hij erbij dat we geen boek à la Gijp, 
Kieft of Van der Meijde moesten verwachten. ‘Ik heb geen fo-
bieën, ben niet aan de drank of drugs en zit niet achter de vrou-
wen aan. Ik heb daar wel wat verhalen over, maar het boek moet 
vooral gaan over voetbal, niet over bijzaken.’ Dat vonden we niet 
erg. ‘Er was één complicatie,’ zei hij. ‘Ik heb alleen tijd om me 
te laten interviewen, niet om het te schrijven. Dus jij moet het 
schrijven.’ Die jij dat was ik.

Frank van Kolfschooten
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1. Baanbrekend voetbalonderzoek

Studeren door een voetbalbril
Hij is pas drieënveertig jaar, maar heeft al een heel voetballeven 
achter zich. Is actief geweest op vier WK’s en vier EK’s, heeft ge-
werkt voor onder andere FC Barcelona, Chelsea, Manchester City 
en Zenit St. Petersburg en stond mede aan de basis van de suc-
cesvolle Feyenoord Jeugdopleiding. Tegenwoordig is hij directeur 
van de door hem opgerichte World Football Academy, een wereld-
wijd opleidingsinstituut voor voetbaltrainers met afdelingen op 
alle continenten van waaruit cursussen worden georganiseerd. 
Toch had Raymond Verheijen als kind een heel andere droom.

Keeper wilde hij worden, liefst de allerbeste. Raymond Ver-
heijen (Amsterdam, 23 november 1971) stond altijd op doel, al 
sinds de F’jes en ook in het team van de J.P. Thijsseschool in Am-
sterdam-Osdorp. Op die school zaten ook Bryan Roy en Orlando 
Trustful. ‘Bryan was ontzettend goed. Hij maakte er slim gebruik 
van dat de keepers te klein waren voor zo’n groot doel en draaide 
corners er achter elkaar in met hoge ballen. Toch zijn we met dat 
team geen kampioen van Amsterdam geworden; we verloren de 
finale na strafschoppen.’

Verheijen begon op zijn zesde jaar bij ZSGO op Sportpark Ook-
meer en ging naar steeds betere amateurclubs: Heren markt, DCG 
en uiteindelijk DWS, dat eind jaren tachtig als enige amateurclub 
in de landelijke Eredivisie uitkwam. Daar speelde hij samen met 
Jimmy Floyd (Jerrel) Hasselbaink in een elftal dat voor de helft be-
stond uit spelers die waren afgevallen bij Ajax. ‘Het was een team 
van vrijbuiters, dat altijd in de middenmoot eindigde in een com-
petitie met Ajax, Feyenoord, Twente, Heerenveen en Groningen.’

Verheijen deed als junior alles voor zijn sport. ‘Ik volgde het 
VWO op het Hervormd Lyceum West, maar daar hoefde ik niet 
veel uit te voeren omdat ik makkelijk kon leren. Schoolfeesten 
sloeg ik over omdat ik moest trainen. Ik dronk geen alcohol, ging 
nooit uit en was extreem gedisciplineerd. Ik was alleen maar met 
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voetbal bezig. Mijn eigen team trainde drie keer, maar dat vond 
ik niet genoeg. Daarom trainde ik ook nog met een ander team. 
Ik deed alles om beter te worden.’

Hij werd geselecteerd voor het Amsterdams jeugdelftal, waar-
in ook Michael Reiziger en Edgar Davids speelden. Daarna was 
hij ook in de race voor een plek in het Nederlands Jeugdteam On-
der 17, drong door tot de laatste tweeëndertig, maar jeugdbonds-
coach Bert van Lingen vond hem net niet goed genoeg. ‘Het Ne-
derlands elftal zou ik nooit halen, dat zag ik wel in, maar ik wilde 
wel profvoetballer worden.’

Toen Verheijen achttien jaar oud was verscheen er op een dag 
een groot ei op een van zijn heupen, en later ook op de andere: 
zijn slijmbeurzen waren ontstoken. Hij bleek dezelfde chronische 
erfelijke aandoening te hebben als zijn vader. ‘Toen werd duidelijk 
dat ik nooit op profniveau zou kunnen keepen, hooguit nog bij de 
amateurs. Dat was een grote teleurstelling voor me.’

Toch zat Verheijen niet bij de pakken neer en zocht hij an-
dere manieren om van zijn passie zijn werk te maken. Na zijn 
VWO-eindexamen was hij in 1990 aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam begonnen met de studie Bewegingswetenschappen 
in de richtingen Inspanningsfysiologie en Sportpsychologie en 
begon hij ook trainerscursussen te volgen bij de KNVB. ‘Ik stortte 
me op mijn studie. Bij alle leerstof vroeg ik mij steeds af wat ik 
eraan had binnen het voetballen. Ik studeerde als het ware door 
een voetbalbril. Tijdens colleges stelde ik alleen maar vragen ge-
richt op voetbal, hoewel de leerstof daar niet over ging. Docenten 
werden er soms wanhopig van. Op zeker moment sloegen ze me 
over als ik weer een vinger opstak om een vraag te stellen. Daar 
heb je die gozer met zijn voetbalvragen weer, zag je ze denken.’

Waarom moeten alle voetballers hetzelfde doen tijdens
de training?

Verheijen kwam er steeds meer achter dat die studie over van 
alles ging maar dat hij er niets aan had voor het voetbal. In zijn 
tweede jaar stond hij op het punt om ermee te stoppen, toen hij 
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in de bibliotheek van de VU een boek tegenkwam met de titel 
Science and Football. Daarin stonden onderzoeken over voetbal 
die waren gepresenteerd bij het eerste World Congress of Science 
and Football dat in 1987 was gehouden in Liverpool. Zo ontdekte 
hij dat er aan Liverpool John Moores University een eenjarige 
studie Science and Football bestond. ‘Dáár moet ik zijn, dacht 
ik. Er stond precies genoeg geld op mijn spaarrekening om die 
studie te kunnen betalen.’

Maar eerst moest hij nog afstuderen aan de VU, uiteraard op 
een voetbalonderwerp. ‘Ik had bij DWS weleens discussies met 
de trainer over conditietraining. Dan moesten we rondjes rennen 
om het veld of in het Amsterdamse Bos en allemaal hetzelfde 
doen, of je nou keeper was of spits. Ik deed wel mee en ging op 
kop lopen omdat ik wou winnen, maar voor mijn gevoel sloeg het 
nergens op. Ik kon alleen niet goed uitleggen waarom en kreeg 
ruzie met de trainer omdat ik erover door bleef zaniken.’

Voor zijn afstudeeronderzoek wilde hij bekijken of de training 
van voetballers wel voldoende is afgestemd op wat ze moeten 
doen in het veld. ‘Daarom wilde ik meten welke afstanden spe-
lers afleggen in een wedstrijd, op verschillende posities binnen 
een elftal en bij verschillende speelwijzen. Daar was toen nog 
vrijwel niets over bekend. Er bestond ook nog geen computersoft-
ware die afstanden automatisch kan meten, zoals tegenwoordig.’

Afgeblaft door Van Gaal
Verheijen hoopte zijn afstudeeronderzoek te kunnen doen bij 
Ajax, dat net in 1992 de UEFA Cup had gewonnen door Torino te 
verslaan in de finale. ‘Ik was zo naïef om te denken dat ik dat wel 
kon vragen aan Louis van Gaal. Ik stond ervan te kijken hoe hij 
me afblafte. “Ik krijg elke dag tien gasten als jij aan de telefoon,” 
zei hij. Ik was volgens hem een van die opportunisten die wilden 
meevaren op de golven van het succes van Ajax, een profiteur. 
Dat werd dus niks.’

Daarna benaderde hij PSV. Trainer Hans Westerhof en in-
spanningsfysioloog Luc van Agt vonden het wel interessant om 
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mee te werken aan zijn onderzoek naar afgelegde afstanden van 
spelers. ‘Ik moest wel de NOS toestemming vragen om tijdens 
wedstrijden te mogen filmen in het stadion, want zij hadden de 
exclusieve rechten. Maar van Kees Jansma, de toenmalige chef 
van Studio Sport, mocht ik maar één wedstrijd filmen. Hij zei dat 
regionale omroepen anders ook allemaal wilden komen filmen. 
Een rare vergelijking want ik had alleen een video 8-cameraatje. 
Dus bij PSV ging het ook niet door.’

Toen besloot hij het maar in Engeland te proberen, waar hij 
in september 1993 startte met zijn studie aan de Liverpool John 
Moores University. Tom Reilly, de hoogleraar voetbalwetenschap 
die daar de baas was, regelde dat Verheijen kon filmen bij vier 
profclubs onder voorwaarde dat hij de namen van clubs en spe-
lers geheim hield. Ruim twintig jaar later onthult hij geen gevoe-
lige informatie meer als hij vertelt dat hij welkom was bij Man-
chester United (Old Trafford), Liverpool (Anfield Road), Everton 
(Goodison Park) en Tranmere Rovers (Prenton Park).

Anderhalf jaar lang volgde hij de bewegingen van veertig top-
voetballers, onder wie Alan Shearer, Andy Cole, John Aldridge, 
Les Ferdinand, Eric Cantona en Ian Rush. ‘Ik had van al die spe-
lers de gemiddelde paslengte gemeten bij wandelen, joggen, ren-
nen en sprinten door ze bij trainingen voor mijn camera te laten 
lopen. Daar werkten ze allemaal soepel aan mee. Daarna filmde 
ik met mijn video 8 tussen de enorme BBC-camera’s elke speler 
hele wedstrijden lang en telde daarna al zijn stappen. Tien stap-
pen wandelen, veertien stappen joggen, negen stappen sprinten, 
vijf seconden stilstaan et cetera. Zo kreeg ik een goede schatting 
van de afstand die ze aflegden. Het was monnikenwerk.’

Van rennen om het veld leer je alleen rennen om het veld
Verheijen ontdekte dat er opvallende verschillen waren tussen 
speelposities. Een verdediger legde gemiddeld 9 kilometer af, 
een aanvaller 10,4 en een middenvelder 12,1. Middenvelders leg-
den veel grotere afstanden joggend af dan verdedigers en aan-
vallers, terwijl aanvallers veel meer sprintten dan middenvelders 


