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WE ZIJN
TERUG
7iL`iÓčV>`ii°7âi
leraar, de lessen zijn begonnen, en de
bal rolt hier volop. In dit boek helpen
ÜiiiÛiÌL>ÃÃÌiÛiÀLiÌiÀi°
7iiiiiiâiÜiÀi`i
>ÌiâiÜ>ÌiÀ>V ÌiÀ`iÃV iÀiÛ>
de F2 gebeurt.
In de onderdelen ‘Leer de skills’ bren-

}iÜiiii«>>À}iyiÃÃi
te gekke technieken bij. Wil je de beste
â>Ãiii«>ÀÌÌiÛiÌL>iÌi
vrienden speelt? Bestudeer onze lessen,
train hard en binnen de kortste keren
speel je als een prof.
 čÃiiV Ì}i`iiÜÌ`iiÌ
de F2, vergeet dan niet onze waanzinnige
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}À>ÌÃ>««Ìi`Ü>`iiÌiÝVÕÃiÛi
¼ iÛ`i½Ã½iiÝÌÀ>Ì«ÃiÃÃÌi
verbeteren. Maar het gaat er niet aliiLiÌiÀÌiiÀiÛiÌL>i]>>À
iÀÛÀÌiâÀ}i`>Ìi>Ãii
Ì«ÛiÌL>iÀÛiÀÌqÜi>Ìiiâi
hoe je je als een topspeler kunt kleden en
hoe je kunt praten.
Sinds de verschijning van ons eerste
boek, F2: World of Football: How to Play
Like a Pro, is er veel gebeurd. Dus gaan
we je precies vertellen wat we van plan
â°7i iLLiÛ`i½Ã}i>>ÌiÌ
sterren als Luis Suárez, Mauricio PochetÌ]iiÃÃiiÜÃ>Ì°
7iâ À>âl]čiÀ>i ÕÀ«>
geweest en hebben heel veel voetbaliÀÃâ>ÃÕiÌiÌ° Üi iLLi

iÌii«>>ÀyiLiÃÃÕÀiÃÌi>i
}iÀi}i]iiÌ iÌÛiÀ`iÛ>ii
Li>}À`Û>`iÓv>i°7i}>>
i>iÃÛiÀÌiiÜ>ÌiÀÃ}iLiÕÀ`q iÌ
is nogal heftig geweest.
We vertellen ook over een paar van
onze favoriete balkunstenaars, laten zien
hoe je het spel beter kunt lezen, en nog
ÛiiiiÀ°
 iÌiiÀÃÌiyÕÌÃ}>>Ì]`ÌLi
begint. Blader erin, geniet ervan, probeer
âÛii}iÌiiÀii>>ÌiÃ«ÀiÀi°7i Õ`iÛ>`iÓv>iiÜi
Üi`>Ìiâ}i`}iÜÀ`Ì°
 ÀiÌiiÛiiÃÕVViÃiÌivii]
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We hebben Ronald Koeman gevraagd om
een heleboel verschillende vrije trappen
met ons op te nemen. Toen hij nog voetbalde was hij een specialist die vaak met
vrije trappen scoorde voor Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal. Een echte
held. Hij gaf ons tips en advies. De video
was voor een stoppen-met-rokencampagne waar wij aan mee mochten werken.
Jez:7i iLLi`i>v}i«i>ÀiiÌ
heel wat spelers en trainers video’s ge>>Ì]>>À iÌÃÌV >Ì`ÜiiÀ>`iÀÃ
iiÌÀ>iÀÌiÌiÌi`>ii
speler, of niet?
Billy\>]Õ]ÌÀ>iÀÃâ}iÜi`
spelers op hun donder te geven. Dat
ÀiV Ìi`i>V Ì iLLiâi°iÌâ
ÃiÀiÕâiiÃi]iÌÀ>iÀâÃii
ÃiÀiÕÃÛ>° iÃ«iiÀÃ iLLiÜ>ÌiiÀ
ÛÀ i`q`iÌÀ>iÀ}iivÌâiÜiiiÃ
een dagje vrij. Natuurlijk, voetbal is voor
Ã«iiÀÃii iiÃiÀiÕÃÛ>]>>À
ze hebben wel van een hobby hun werk
}i>>Ìi`>ÌÛ`iâiv>Ì>ÃÌÃV °

Voor trainers ligt dat anders. Kijk alleen
>>À>>À`ii`>° i`ÀÕ«ÌÀ>iÀÃ
Ã}}>ÌÃV iÃÃÌ iÌvi`iÀii
kritiek op hen wil leveren en hen probeert
>«ÌÌi>i° ÕÃÛÀ iÃ iÌii
heel ander verhaal.
 čÃÜiii>vÃ«À>>iÌiiÃ«iiÀ
hebben, ben ik niet echt zenuwachtig, wie
iÌÃ°>>ÀiÌÌÀ>iÀÃÛiÃÃ
wel zenuwen. Spelers houden vaak van
ii}iÌi]>>Àii iiLiÌÀ>iÀÃ
iÌ°<iâ ii>>}ivVÕÃÌ« iÌ
winnen van de volgende wedstrijd. Alleen
dát is belangrijk voor hen.
 >>Ài>Ü>ÃiV Ìv>Ì>ÃÌÃV 
iiÌiÜiÀi°
Jez: Klopt. Weet je, trainers op een lager
Ûi>Õ]â>ÃL`i>>ÌiÕÀÃv«ÃV ]
iLLiiiÃÌ>ii}ÀÌi}\ââ`i
ÌÀ>iÀ]ââ`iL>>Ã° >ÌÛ`iâiÛ>>
te gek. Dus op een lager niveau proberen
âiiiÃÌ>iiÀ}iâ>}ÕÌÌiivii]âi
>iiÃÌii`ÃÜiiÀ`Õ`i`>Ìâ`i
ÌÀ>iÀâ° iL}iiÀÌ`>ÌÌÀ>iÀÃ«
het hoogste niveau niet zozeer de baas
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van de video. Ik bedoel, we zijn geen be}iÀÃiiÀ]Üiii>ÛÀiÌÀ>««i°
Maar hij leerde ons een andere techniek:
niet zozeer op welk deel van het doel je
iÌÀV Ìi]>>À ii`iL>ÛiÀ iÌ
ÕÕÀÌiiÌi°iÌÃÛii>iiÀiÀ}iÃiÌLÛi iÌÕÕÀÌi
te richten dan op een bepaald punt van
het doel. Het doel staat natuurlijk op zo’n
ÓxvÎäiÌiÀ>vÃÌ>`]>>À iÌÕÕÀÌi
>>À«iÌÃÛ>£äiÌiÀ° ÕÃ }>v
een punt tussen de tweede en de derde
Billy: Het idee van de video was dat hij
> iÌÕÕÀÌi>>]`iL>ÛiÀ
ons tips en advies zou geven over hoe
iiiÛÀiÌÀ>«iiÌ° iÌÌiV ÃV  hen heen naar de dichtstbijzijnde paal te
«âV Ì]>>ÀÌ«Ã>Ã«Üi`iiÛ>
schieten. Hij zei: ‘Als je tussen die twee
iÌ`iiiÌÀV Ìi]Ü>>ÀiiL iÌ Ã«iiÀÃÌ]LÛi Õ v`]`>Ã iÌ
iiÛ>iiÛÀiÌÀ>«iÌ«ÃÌii] traject van de bal goed.’
iÜ>>À° >ÌÜ>Ãi}i`iÃÌii
We probeerden het uit, en het werkt
spelen, ze hoeven niet zo duidelijk hun
gezag te laten zien. Iedereen weet dat ze
respect afdwingen. Zij zijn de baas, geen
discussie. Ze stralen autoriteit uit. Ik denk
`>Ìii>ÕÌÀÌiÌ>ÜÌLiÌ>ÃiiÌ
zeggen dat je de baas bent. Toptrainers
zijn vaak gewoon aardig, echt aardig. Ik
>`}ii`ii ii>âV LÃ
âÕ}i`À>}i]>>À Ü>Ã}iÜj°
Het was een goede sessie.
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iV Ì°iÕÌ«`i>iÀÛii>kelijker uit vrije trappen scoren. Het is
}iy\>Ã`i`i>âÕÕÀÌi
}i`iiÀâiÌ]iÌ`iÌÜii`i>>Ì`
voor de dichtstbijzijnde paal staan. Als je
`iL>ÛiÀâ v`Ì]Ã iÌÌÀ>iVÌ
altijd goed. Dat vond ik echt interessant
ÌiÜiÌi°/iLi} ÛiÀ`i
andere kant van het doel: keepers deni>Ì``>Ìi`iL>ÛiÀ`iÕÕÀ>>À
de dichtstbijzijnde paal gaat schieten, dus
âi `>Ìi i>viÌi>>À`i
andere paal kunt schieten. Ik probeerde
iÌiÌii°iÌ}}iV ÌÌi}i° i
keeper ging naar rechts en stond op het
ÛiÀiiÀ`iLii° iL>«vÌiiÌii
tegen de binnenkant van het net. Ik was
iÀiÀ}Lii°
Jez: ÀÌiV Ìii iiLiiÃL
kijken.
Billy\ ii iiLiÌÀÕViÃ°
ontwikkelde een geweldige traptechniek
Ü>>ÀL ÃV Õ«`iL>>vi«i i
ÛiÀ`iÕÕÀÃV Ì° i}i`>V ÌiiÀ>V ÌiÀÃ`>Ìii«iÀÃÜÃÌi`>Ì iiÃÌ>
«`i`V ÌÃÌLâ`i«>>Ìi]>>Àâi
`i«>Ã« iÌ>iÀ>>ÌÃÌiiÌ
Ài>}iÀi`>Ì >viÌi`i>`iÀi
kant koos.
 iii«iÀ`>V Ì\ ÃV iÌ iL>
>Ì`>>À`i`V ÌÃÌLâ`i«>>]>>À
dan koos hij af en toe de andere paal en
stond de keeper voor schut. De keeper
>`ÕÃ«>ÃÀi>}iÀi« iÌiÌ`>Ì
`iL>}iÀ>>ÌÜÀ`Ì]>>À`>Ã iÌÌi
>>Ì`i>`iÀi iÌiLiÀii°
Jez: Als je niet op het allerhoogste
niveau hebt gespeeld, ken je niet alle
ÃiÌÀÕViÃ° >Ì}i`ÌiÌ>iiÛÀ

ÛiÌL>]>>ÀÛÀ>`iÀiÃ«ÀÌi°
Bijvoorbeeld bij boksen, als een van
`iLÃiÀÃiiÃV LiÜi}}>>Ì]
}iÜÌiâi iâÌi}iÃÌ>`iÀ
Ài>}iiÀÌ° `iiiÃÌiÃ«ÀÌiÃ«iiÌ
het psychologische aspect echt een grote
rol. Het is een soort schaakspel.
 <âi`iiiÃÌiiÃiÜ>>ÀÃV lijk de kleine, subtiele bewegingen niet
Û>iiÛiÌL>iÀ`iâV >>À>>Ì
iiÛÀiÌÀ>«vii«i>ÌÞÌiii]
de signalen die hij afgeeft aan de keeper.
iiiÃÌiÃÕ««ÀÌiÀÃiÌiÃV ÕÜiÀÃ
Û>Ì`>Ì>i>>iÌ«]>>ÀâiâiÀ
wel. Spelers die op het hoogste niveau
hebben gespeeld, weten het en zien het
ook. Voor de spelers zelf is het van groot
Li>}] iÌ> iÌÛiÀÃV >i°iÌ
Ü>ÃÌiÀiÃÃ>Ìi>Ìi Ài
over alle psychologische spelletjes die er
gespeeld worden voordat een vrije trap
ÜÀ`Ì}ii°

Billy: Hij vertelde ons een heleboel
interessante dingen. Hij zei dat hij na de
training nog twee uur op vrije trappen
Liivivii° >Û` iV >`ii``>Ì
destijds ook, en je ziet het resultaat.
 /`iÃi>ÃV>ÀÀmÀiâ>}i`iÀiÃÕÌ>Ìi°Ü>Ã`iiiÃÌÃVÀi`i
verdediger ter wereld. Hij was ook de
iiÃÌÃVÀi`iÛiÀ`i`}iÀÛ> >ÀVi>]iÌä`i«ÕÌi>iV«iÌties. Zijn vrije trappen en penalty’s waren
niet te stoppen.
 >>ÀiiiÜiL`i ii
Ronaldo-versus-Messi-discussie. Ronaldo
iivÌi >À`iÌiÜiÀiÌi
bereiken wat hij heeft bereikt. Bij Messi
Ì iÌ>i>>>iiÀÌi}>>] 
lijkt niet zo hard te werken. Het is net
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>Ãv iÌ i>i>>Ì>>Ü>>i°
Maar geweldig van die spelers die zo
>À`ÜiÀi° À ÕiÀiÜÃÀ>V Ì
zijn ze een goed voorbeeld voor anderen.
6}iÃÃi>ii}i`Àdel. Hij was echt heel nuchter, een aardige kerel.
Jez:«Ì° Ü>Ì`iL`ÃV >«Û>`>Ì
w«iLiÌÀivÌ\ÀiÃ}iÜÃiV Ì
ÛÀi°7iÛ`i iÌ}iÜi`}Ìi
kunnen bijdragen aan die positieve boodÃV >«]â`iÀiiÀÌii«iÃi
`iiiv>`iÀiÀi`iÜiÀi°
7iÜ`i>ii>>Àâi}}i\>ÃiÜÌ
ÃÌ««i]Ã Õ«âiiLi`ÃV i

«ÀviÃÃ>Ã`iiiÃÌivviVÌiÛi>iÀ°
iÌÜ>ÃwLÌi`À>}i>>ii
V>«>}i`iiÃiiV Ì i«Ì°
Billy\ À}>>ÌiÌÃLÛiiiÛ`iiÌ
een positieve boodschap. Sporten en roi}>>iÌÃ>i°i`iÀiiÜiiÌ`>Ì
het slecht is voor je gezondheid en dat
het je leven in gevaar brengt. Ik denk dat
het goed is dat veel jongeren tegenwoor`}âÃâ iÌiÌÌi`i°iÌ
Ü>ÃiiiiÀ`iÛ`iÌi>i]i
ook heel erg leuk. Jez en ik hebben nooit
gerookt, je hebt er niks aan, het is alleen
>>ÀÃiV ÌÛÀi°
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HOE NEEM JE DE PERFECTE PENALTY?
Jez:7i>>ÌiiiÛ`iÛiÀ«i>ÌÞ
ÃV iÌiiÌ>À Li°7iÛÀi}i
>>Àâ}i i°ÛiÀÌi`iÃ`>Ì 
in eerste instantie richt op waar hij de
L> iÌ`iÜÃV iÌi]i`iÀ
nadenkt over de keeper.
 čÃiiÌÃVÀÌ]>>Ì iÌ`>â`>Ì`i`i>`iL>Ài`Ì]iÌ`>Ìi
naast of over schiet. Want als je het doel
ÃÌ]Ã`>ÌÕÜvÕÌ°>>À>Ãi« iÌ
doel schiet, ook al raak je de bal nog zo
slecht, dan kan het nog altijd een doel-

«ÕÌâ]Ü>ÌÃÃV i`ÕÌ`iii«iÀ
wel in de verkeerde hoek en laat hij de
L>`À° ÕÃiiÌ>Ì`«ÀLiÀi
binnen de palen te schieten. Fraai of niet,
`>Ì>>ÌiÌÕÌ°iÜÌÕÃÃi`i
palen schieten.
 >] iÌ}>>Ì«ÃÞV }i°
<iiÀÜiÌi°iÌiiÀÃÌiiÌ>i}iÛiV Ì
is dat tegen jezelf. Dat begint bij het
ÌÀ>i°<À}iÀÛÀ`>ÌiiÌâ>ilijk naar links als naar rechts schiet. Train
je hersenen zo dat je er ontspannen bij
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LvÌ]Ü>Ì«`i>iÀ iLiÌ`iÃ
`iÜi`ÃÌÀ`iiÀ«ÌiÃ°
 čÃi>ii>>À iLÌ}iiiÀ`ii
«i>ÌÞ>>jj>ÌÌiÃV iÌi]`>
zul je altijd die kant kiezen, ook al weet
je dat de keeper ook naar die hoek duikt.
ÕÃiiÀ>>ÀLi`i>ÌiÌiÃV iÌi°čÃ iÌiÀ`>«>>Ì] iLi
iiÀ>Ã iÌ}iÕ>vÌi`Ü}i°
 6iÀÛ}iÃÌv>ÃiÌÜiiÛ>`i
«ÃÞV }ÃV iÌÀÕVÃ°"iviiÌii
goede keeper en kijk of er signalen zijn

Ü>>ÀÕÌiÕÌ>yi`iÜii>Ì «
duikt. Je zou kunnen proberen de doel>iÌiL« iÌÛiÀiiÀ`iLiiÌi
âiÌÌi\>>ÀjjLi«>>`i>Ì
te doen of je daar gaat schieten, en kies
vervolgens de andere kant. In het geÜiiÛiiÌi>ÌÕÕÀiÌi}i°
>>À`iÃ«ÀÌÃ iÌÕÃÌ}i`i
Ìi}iÃÌ>`iÀÌiÃi`i° >Lii
het voordeel. Dat geldt zeker voor strafÃV ««i°*ÀLiiÀ>>Àt
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PERFECTIONEER JE VRIJE TRAPPEN

ZWABBERBAL
Jez: Ik ben dol op de zwabberbal. Ik
Û` iÌi}i°7>ÌÃiiâÜ>LLiÀL>¶ >ÌÃÜ>iiÀi`iL>â
}iÃ«vÌ«Ã«ii}iivÌ°iiv
i iL>VÃ«vÃ`iÃ«¶ >ÌÃ}ii
zwabberbal. Zonder spin of topspin, dat
is een zwabberbal.
Je raakt de bal zonder dat je voet
`ÀÃV iÌ°iÌÃ>Ãvi iiÌi
iÃÀ>>Ìq`>>À iiÌ iÌ iÌ
}iÃÕViL>° i>}ÀÃ\}ii
spin. Als de bal in de lucht niet spint, kan
ÌÌ>>ÛiÀÜ>V ÌiLiÜi}}i>ken. Door de turbulentie en de luchtdruk
gaat de bal alle kanten op.
Net zoals een piloot niet kan voorspellen wat er bij turbulentie zal gebeuren,
kun je ook niet voorspellen wat er ge-

beurt als je een zwabberbal trapt. Dat
geldt ook voor de keeper. Ook al pakt
hij al zijn leven lang ballen, deze pakt hij
iÌ`>Ì `iL>>iÀÛ>iÌ>
ÛÀÃ«ii° >>ÀÃ`iâÜ>LLiÀL>â
««Õ>À]>>À Ã jjiÀ}iÌi
leren. Belangrijk is waar je de bal precies
À>>ÌqiiÌÜi`iiÛ>iÛiÌ°
>>À i,>`«âÌii«`i
bal af rent. Dat kan helpen, want je voet
iÌ>>ÀLii`iÜâi°,>>`iL>
iÌ`iLi>ÌÛ>iÜÀiiv°
Gareth Bale en Cristiano Ronaldo zijn
twee spelers die de zwabberbal beheersen. Kijk hoe zij het doen, en je zult zien
`>ÌiiÌiÌ iiÛiiÀ>V Ì ivÌÌi
ÃV iÌi]>>ÀÜiiÌÛii«ÀiVÃi°
 iâÜ>LLiÀL>Ã iiivviVÌivt
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MET EEN CURVE
Billy: Als je in de buurt van het doel een
ÛÀiÌÀ>«>}ii]`> iLiii
iiLi«ÌiÃ° iÛÀiÌÀ>«iÌii
VÕÀÛiÃii}iiqÛÀ>>}>>À>>
Lionel Messi.
Messi houdt wel van een curve, kijk
>>À i `iL> iÌ`i`À>>Ì°
«ÌiÌÃÃV Õ«`iL>>vq
iiÀÛ>`iâ>Ì°À>>Ì`iL>

iÌâÜÀiivq`>ÌÃ iiLi>}À°
iiÌiÀÛÀâÀ}i`>Ìi
iiÀÌ«`iÛiÌ`i`iL>À>>Ì]
niet op de andere.
 iÌÀ>«iÌVÕÀÛiÃLiÌÀÕÜL>>À`iÀ
iÕÌÛ>iÀ`>`iâÜ>LLiÀL>]>>À
sluit de zwabberbal niet uit. Als hij lukt,
Ã Ìi}i°âiv>>ÀÜ>ÌiiÛiÀ
doet.

DE RESULTATEN:
ZWABBERBAL
MET EEN CURVE

85%
71%
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TOPSPIN
Jez:/«Ã«Ãii}iÜi`}i>iÀ
iÌi}iÃÌ>`iÀÌiÃi`ii iÌâiÌ
iÀÌi}iÕÌ°iiÌ`iL>>>`i
onderkant raken.
Probeer de kant te raken tegenover die
Ü>>ÀiiiÃV iÌ° ÕÃ>ÃiÀiV ÌÃLiÌ]

À>>`iL>`>iÌÃÃÛ> iÌ``i°
 "Ì«Ã«ÌiÀ}i]iÌi`iL>
iÌ`iLi>ÌÛ>iÛiÌÀ>i°
Õ``>>ÀLiÛiÌâÃÌv}i° i
}i`iÌiV i`ÀÕÌi>i«
het publiek en je ploeggenoten.

DE STRAKKE BAL
Billy:7iâ`«`iÃÌÀ>iL>t Üi
zijn in goed gezelschap. Spelers als Pirlo,
iÀÀ>À`i iV >Ü>ÀiiiÃÌiÀÃ`i
ÃÌÀ>iL>° iÃÌÀ>iL>ÃiiVL>tie van doseren en precisie.

iÀ}>>Ì iÌÌiV i]iÌÀ>V Ì°
Ga in een hoek van 45 graden op de bal
>v°iiÌ`iL>â>V ÌÀ>iq iÌ
>>ÀÃÀiV Ì}>>]>>ÀiÌiiLiiÌi
backspin.
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TIPS VOOR VRIJE TRAPPEN
RAAAPP
PPEN
LÛi iÌÕÕÀÌi
1 ,V Ì«ii«ÕÌiÀ}iÃLÛi

2 Richt op de tweede en de derde persoon in
iÌÕÕÀÌi
sen de eerste en
3 Als linksbenige richt je tussen
`iÌÜii`i«iÀÃ iÌÕÕÀÌi
ÕÕÀÌi
«Ìi«âV Ìi
4 -ÌiiL iÌiiÃV Õ«Ìi«âV
van de bal

5

i>>«Û>ÛiÀvÛv«>ÃÃiÃ}i`]
v«>ÃÃiÃ}i`]
>>ÀLi«>>ÛÀiâivÜ>Ì
>Ì iÌLiÃÌi
werkt

6

Õ}Ü>Ì«â« iÌiÌ`>Ìi`iL>
iÌ`>Ìi`iL>
raakt

7 Laat de bal langs je grote teen gaan als
i iiiVÕÀÛiiiÜÌ}iÛi
Ì}iÛi
n nog
8 Trainen, trainen, trainen en
eens trainen

