EDUCATIE AANBOD VOOR
AMATEURVERENIGINGEN 2018
ONS RAAMWERK - “Het opleiden van de totaalvoetballer”
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Onze visie op opleiden gaat uit van het optimaal ontwikkelen van individuele spelers: binnen een
teamcontext. Als je het opleiden van deze “totaalvoetballer” als uitgangspunt voor iedere
opleiding neemt, dan zijn vier hoofdvaardigheden nodig: spelintelligentie, technische skills,
fysieke skills en mentale skills (gedrag). Deze componenten zijn van elkaar afhankelijk en
beïnvloeden elkaar.
Cruyff Football - by Team Jonk stelt via een serie bijeenkomsten/workshops de lessen van Plan
Cruijff, die bij Ajax hebben geleid tot het afleveren van zeer jonge toptalenten die op het hoogste
niveau acteren, beschikbaar voor het amateurvoetbal. Deze workshops zullen worden ingericht
aan de hand van de vier componenten. Daarbinnen kunnen de thema’s per seizoen variëren. Voor
het seizoen 2017- 2018 zullen we de volgende accenten leggen:
1. Spelinzicht: het voetbalmodel van Cruyff Football kent 8 spelprincipes. In diverse workshops
zullen deze Cruijffiaanse spelprincipes worden gepresenteerd, waarna afhankelijk van de
specifieke leeftijden waarop de principes betrekking hebben, steeds dieper wordt ingegaan
op één of meer spelprincipe(s) en de toepassing van die spelprincipes in zowel trainingen als
wedstrijden.
2. Technische skills: in drie workshops geven wij inzicht in hoe de ontwikkeling van skills
getraind kan worden. In de workshop naar aanleiding van de nieuwe wedstrijdvormen voor
pupillen ligt de nadruk op de skills ontwikkeling in de onderbouw (O6 tot O12), toepasbaar
en relevant op alle niveaus. Daarnaast is er een workshop die techniektraining specifiek
koppelt aan de Cruijffiaanse spelprincipes, welke toepasbaar en relevant is voor trainers en
spelers van selectieniveau onderbouw en midden- en bovenbouw (tot en met O19). Tenslotte
is er een workshop “individuele training” waarin de ontwikkeling van technische
vaardigheden gekoppeld wordt aan de verschillende posities en in een specifieke
trainingsvorm wordt geperfectioneerd. Deze workshop is geschikt vanaf O14.
3. Fysieke skills: deze workshop serie geeft een overzicht van het totale performance model van
Cruyff Football dat zo succesvol is geïmplementeerd bij Ajax en (deels) gekopieerd door
andere BVO’s in Nederland. Onderdelen die aan bod komen zijn trainingsprincipes,
fundamental movement skills, krachttraining en individueel optrainen van jeugdspelers
richting het eerste elftal. Een zeer belangrijk onderdeel - en onderwerp van deel 1 van deze
workshop serie - is looptechniek. Hoe beter een speler technisch loopt, des te sneller hij of
zij wordt en des te lager de kans op blessures. Het is mogelijk de basis van een goede
looptechniek aan te leren, zoals bij o.a. Christian Eriksen en Davy Klaassen is gebeurd.
4. Mentale skills: Cruyff Football hanteert een model voor de gedragscomponent met 11
onderdelen. In de eerste workshop behandelen we vier voor het jeugdvoetbal belangrijke
onderwerpen: leeftijdsspecifiek opleiden, de topsport mindset, zelfregulatie voor
jeugdvoetballers en effectiever communiceren in de driehoek ouder-speler-coach.

WWW.CRUYFFFOOTBALL.COM

C14 CRUYFF FOOTBALL EDUCATIE AANBOD
VOOR AMATEURVERENIGINGEN (2018)
INHOUDSOPGAVE:
A- INSPIRATIESESSIE - CRUIJFFIAANS OPLEIDEN
B1- WORKSHOP - TRAINEN, SPELEN EN COACHEN VAN DE NIEUWE WEDSTRIJDVORMEN
6 TEGEN 6 EN 8 TEGEN 8
B2- WORKSHOP - TECHNIEKTRAINING MET CRUIJFFIAANSE PRINCIPES
(DE TOTAALVOETBALLER DEEL I)

C-

WORKSHOP - INDIVIDUELE TRAINING
(DE TOTAALVOETBALLER DEEL II)

D-

WORKSHOP - PERFORMANCE TRAINING EN COACHING
DEEL 1 - LOOPTECHNIEK (DE TOTAALVOETBALLER DEEL III)

E-

WORKSHOP – MENTALE TRAINING EN BEGELEIDING VAN JEUGDSPELERS IN HET
AMATEURVOETBAL (DE TOTAALVOETBALLER DEEL IV)

VOORDEELPAKKET, KEUZE UIT 4 WORKSHOPS EN INSPIRATIESESSIE
FCOMBIPAKKET - “DE TOTAALVOETBALLER” *
* gegeven de grote overlap tussen workshops B1 en B2 kunt u binnen het combipakket kiezen
welke van deze twee workshops u wilt afnemen (beiden met de nadruk op technische skills)

OVERZICHT SPREKERS / DOCENTEN
Zie pagina 1o en 11

WWW.CRUYFFFOOTBALL.COM
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“Cruijffiaans opleiden”
“Johan heeft mij een aantal maanden voor zijn overlijden gevraagd om met mijn team zijn voetbal legacy te
beheren, door te ontwikkelen en wereldwijd te verspreiden ” - Wim Jonk

In een 2,5 uur durende inspiratiesessie neemt Wim u mee in de (voetbal)filosofie van Johan
Cruijff, op basis van jaren van intensieve samenwerking bij Ajax ten tijde van het Plan Cruijff.
Door de talloze gesprekken die hij met Johan heeft gevoerd kan Wim een uniek inzicht geven in
diens geniale denkwereld, met bijzondere aandacht voor de opleidingsvisie die aan de wieg heeft
gestaan van wereldberoemde voetbalacademies zoals onder meer Ajax en FC Barcelona.
Daarnaast zal Wim aan de hand van zijn eigen carrière, met een kwinkslag, tips geven over hoe
je tot succes kunt komen. Een prachtige gelegenheid voor een ieder die meer wil weten over het
fenomeen Cruijff en zich wil laten inspireren door de filosofie die Nederland als voetballand op
de kaart zette en de voetbalsport voor eeuwig heeft veranderd.
Geschikt voor alle leden, bestuurders en overige betrokkenen in de vereniging (o.a. sponsors en
vrijwilligers), in het bijzonder voor trainers, coördinatoren en stafleden werkzaam in alle
leeftijdsgroepen en op ieder niveau.
Video impressie:

https://www.youtube.com/watch?v=aFYqtyAAfTw&t=23s

Gegeven door:
Duur:
Aantal deelnemers:
Vooropleidingseisen:
Te behalen kwalificaties:
Studiemateriaal:
Kosten:

Wim Jonk
+/- 2,5 uur
onbeperkt
geen
geen
geen
€ 2.500,- excl. BTW, inclusief reiskosten
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“Trainen, spelen en coachen van de nieuwe wedstrijdvormen”
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“De cultuur van de straat moet terug in de opleiding” - Johan Cruijff & Wim Jonk
Deze stelling, geformuleerd vanuit het Plan Cruijff, was in 2013 bij Ajax aanleiding voor de
voortrekkersrol die wij als Cruyff Football - by Team Jonk hebben gespeeld in de grootste
hervorming in het Nederlandse voetbal van de afgelopen decennia: de nieuwe wedstrijdvormen
voor de pupillen die nationaal zijn ingevoerd in 2017. In deze workshop, verzorgd door de
voortrekkers van destijds, nemen we je mee in de filosofie achter deze hervorming en leer je hoe
je training en coaching in de nieuwe wedstrijdvormen het beste kunt inrichten. Daarnaast leer je
hoe je de vaardigheden van spelers kunt verbeteren en daarmee de creativiteit en spelintelligentie
stimuleert. De volgende onderwerpen komen in deze workshop aan bod:
 de wat, waarom en hoe van de nieuwe wedstrijdvormen (6-tegen-6 en 8-tegen-8)
 wat betekenen de nieuwe wedstrijdvormen voor ontwerp en uitvoering van trainingen?
 wat betekenen de nieuwe wedstrijdvormen voor de manier van coachen en begeleiden van
spelers tijdens wedstrijden?
 hoe train ik techniek, creativiteit en spelintelligentie?
Geschikt voor trainers, coördinatoren en stafleden die werkzaam zijn in de leeftijdsgroepen tot
en met onder 13, op ieder niveau. Aan de hand van de theorie en praktijkvoorbeelden leer je hoe
je dit thema direct bij jouw club of voetbalschool kunt toepassen.
Video impressie:

https://www.youtube.com/watch?v=2PWGmxNHo2g

Gegeven door:
Duur:
Aantal deelnemers:
Vooropleidingseisen:
Te behalen kwalificaties:
Studiemateriaal:
Kosten:

Michel Hordijk en/of Jasper van Leeuwen

1 dagdeel (3 - 4 uur)
max. 100 personen
geen
certificaat van deelname en 2 KNVB licentiepunten
gratis verstrekt wordt een notitieblok en pen
€ 1.500,- excl. BTW, inclusief reiskosten
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“Techniektraining met Cruijffiaanse principes”
(DE TOTAALVOETBALLER DEEL I)
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“Alles begint bij de beheersing van de basistechniek” - Johan Cruijff
Het Cruyff Football model bestaat onder meer uit spelprincipes en skills. In deze workshop
leggen we de verbinding tussen deze elementen, vanuit het perspectief van techniektraining. Zo
leer je hoe je de technische vaardigheden van jouw spelers kunt verbeteren en de creativiteit en
spelintelligentie stimuleert. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:





onze visie op trainen
de wat, waarom en hoe van spelprincipes
welke technische vaardigheden onderscheiden wij
hoe train ik techniek, creativiteit en spelintelligentie

Geschikt voor trainers, coördinatoren en stafleden werkzaam tot en met onder 13 op
selectieniveau en in midden- en bovenbouw (t/m onder 19). Aan de hand van de theorie en
praktijkvoorbeelden leer je dit thema direct bij jouw club of voetbalschool toe te passen.
Video impressie:

https://www.youtube.com/watch?v=2PWGmxNHo2g

Gegeven door:
Duur:
Aantal deelnemers:
Vooropleidingseisen:
Te behalen kwalificaties:
Studiemateriaal:
Kosten:

Michel Hordijk of andere specialist Cruyff Football

1 dagdeel (3 - 4 uur)
max. 100 personen
geen
certificaat van deelname
gratis verstrekt wordt een notitieblok en pen
€ 1.500,- excl. BTW, inclusief reiskosten
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“Individuele training”
(DE TOTAALVOETBALLER DEEL II)

“Ik heb een team nog nooit een debuut zien maken. Dat doen alleen individuele spelers. Daarom moet in de
opleiding de ontwikkeling van het individu centraal staan ” - Johan Cruijff

W
O
R
K
S
H
O
P

Kenmerkend voor de Cruijffiaanse opleidingsfilosofie is de individuele aanpak, welke bij Ajax
tussen 2011 en 2015 in vergaande vorm is doorgevoerd en een grote bron van inspiratie is
gebleken in binnen- en buitenland. In deze workshop leer je van de grondleggers wat onze visie
op individuele training is, waarom dit een nuttige aanvulling is op de teamtraining en hoe je
individuele training kunt toepassen in de praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod:





onze visie op opleiden
hoe leren spelers?
hoe maak je spelers beter?
individuele training en de teamtraining

Geschikt voor trainers, coördinatoren en stafleden die werkzaam zijn vanaf onder 14 tot en met
beloftes, op ieder niveau. Aan de hand van de theorie en praktijkvoorbeelden leer je hoe je dit
thema direct bij jouw club of voetbalschool kunt toepassen.
Video impressie:

https://www.youtube.com/watch?v=UKpt2GWlcv8

Gegeven door:
Duur:
Aantal deelnemers:
Vooropleidingseisen:
Te behalen kwalificaties:
Studiemateriaal:
Kosten:

Wim Jonk en/of Ruben Jongkind

1 dagdeel (3-4 uur)
max. 100 personen
geen
certificaat van deelname
gratis verstrekt wordt een notitieblok en pen
€ 2.500,- excl. BTW, inclusief reiskosten
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“Performance training en coaching Deel 1 - Looptechniek”
(DE TOTAALVOETBALLER DEEL III)

“De laatste paar jaar ben ik steeds meer individueel gaan trainen, fysiek en voetbal. Ik denk dat dit
voor mij erg belangrijk was. Vooral fysieke training. Ben veel fitter geworden. Ik zal nooit de
snelste zijn maar ben wel een stukje sneller geworden dan dat ik was en ook mijn voetenwerk. Ik
denk dat ik flinke stappen heb gezet daarin” – Donny van de Beek
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Binnen het moderne voetbal wordt het fysieke aspect steeds belangrijker, terwijl de hedendaagse
jeugd juist steeds minder beweegt en motorisch gezien achterloopt ten opzichte van eerdere
generaties. Daarom hebben we in onze periode bij Ajax de afdeling ‘Performance’ opgezet,
waarin oud topsporters vanuit de individuele topsport als Performance Coaches werkten aan
maximale fitheid en inzetbaarheid van spelers. De resultaten bleven niet onopgemerkt, gezien
uitspraken van spelers zoals Donny van de Beek, Jairo Riedewald en Kenny Tete hoezeer zij
hebben geprofiteerd qua atletische vaardigheden. Inmiddels hebben vele profclubs in Nederland
dit overgenomen en een afdeling Performance met Performance Coaches ingericht. Echter, ook
voor het amateurvoetbal ligt hier nog een enorme uitdaging.
Wat is het geheim achter het succes van deze aanpak? Hoe kan het dat spelers van 17,18 fysiek
hun mannetje staan tegenover volwassen kerels op het hoogste niveau? Welke lessen kun je
hieruit als jeugdtrainer, fysiotherapeut of fysieke trainer trekken? Hoe kun je jeugdspelers sterker
maken, individueel ‘optrainen’ en hoe pas je dit toe in jouw omgeving, van prof tot
amateurniveau?
In de workshopreeks ‘Performance voor jeugdvoetballers’ kunt u in drie delen kennis maken met
de Performance aanpak van Cruyff Football. In deel 1 gaan we in op een essentieel onderdeel
van het voetbal, namelijk de looptechniek. Niet alleen op de amateurvelden, maar zelfs in het
profvoetbal zien we teveel spelers die ‘moeilijk’ lopen. Hoe kan dit en hoe kunnen we dit
verbeteren? In deze workshop, verzorgd door de mensen die bij Ajax als specialist invulling
gaven aan dit onderdeel van Plan Cruijff, leer je de looptechniek van voetballers analyseren, wat
een goede looptechniek is en hoe je dit spelers kunt aanleren.
Geschikt voor trainers, coördinatoren en stafleden werkzaam tot en met de beloftes, op ieder
niveau. Aan de hand van de theorie en praktijkvoorbeelden leer je dit thema direct bij jouw club
of voetbalschool toe te passen.
Gegeven door:
Duur:
Aantal deelnemers:
Vooropleidingseisen:
Te behalen kwalificaties:
Studiemateriaal:
Kosten:

Freek de Boer, Christian Tamminga, Bram Som of Ruben Jongkind

1 dagdeel (3-4 uur)
max. 100 personen
geen
certificaat van deelname
gratis verstrekt wordt een notitieblok en pen
€ 1.500,- excl. BTW, inclusief reiskosten
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“Mentale training en begeleiding van jeugdspelers in het
amateurvoetbal” (DE TOTAALVOETBALLER DEEL IV)
“ Het uitslapen tot half 1 op bed blijven liggen en in de nacht op de Playstation spelen was er niet
meer bij. Ik was van 10 tot 6 op de club. Eenmaal thuis was ik helemaal gesloopt, toch voelde het
niet verkeerd want ik merkte dat ik fitter en sterker werd” – Kenny Tete
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Ontwikkeling van de totaalvoetballer gaat per definitie ook over de ontwikkeling van de speler
als mens. Een essentiële vraag binnen iedere jeugdopleiding is dan ook: hoe kunnen we als
trainers en clubs het gedrag van kinderen op een positieve manier beïnvloeden? Je kennis als
trainer is immers pas waardevol zodra je dit goed weet over te brengen. In deze workshop
behandelen we een viertal thema’s die binnen de component mentaal/gedrag van belang zijn:





het aanpassen van de leeromgeving aan leeftijdsspecifieke kenmerken
wat kunnen we leren van topsporters, hoe creëren we een topsport mindset?
zelfregulatie voor jeugdvoetballers
effectiever communiceren in de driehoek ouder-speler-coach

Cruyff Football werkt op dit gebied samen met Association Montessori International (AMI) en
diverse international toonaangevende specialisten. In deze workshop krijg je naast een stukje
theorie ook praktische handvaten aangereikt om een leeromgeving dusdanig in te richten dat
deze de creativiteit, zelfredzaamheid en sociale ontwikkeling van kinderen optimaal bevordert.
Geschikt voor trainers, coördinatoren en stafleden werkzaam tot en met onder 19 op ieder
niveau, van prof- en amateurclubs. Aan de hand van de theorie en praktijkvoorbeelden leer je dit
thema direct bij jouw club of voetbalschool toe te passen.
Gegeven door:
Duur:
Aantal deelnemers:
Vooropleidingseisen:
Te behalen kwalificaties:
Studiemateriaal:
Kosten:

Ruben Jongkind en/of andere specialist Cruyff Football

1 dagdeel (3-4 uur)
max. 100 personen
geen
certificaat van deelname
gratis verstrekt wordt een notitieblok en pen
€ 1.500,- excl. BTW, inclusief reiskosten
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PRIJZEN EDUCATIE VOOR AMATEURVERENIGINGEN *
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B-

INSPIRATIESESSIE - CRUIJFFIAANS OPLEIDEN

€ 2.500

B1- WORKSHOP -

TRAINEN, SPELEN EN COACHEN VAN DE NIEUWE
WEDSTRIJDVORMEN 6 TEGEN 6 EN 8 TEGEN 8

€ 1.500

B2- WORKSHOP -

TECHNIEKTRAINING MET CRUIJFFIAANSE PRINCIPES

€ 1.500

(DE TOTAALVOETBALLER DEEL I)

C-

WORKSHOP -

INDIVIDUELE TRAINING

€ 2.500

(DE TOTAALVOETBALLER DEEL II)

D- WORKSHOP -

PERFORMANCE TRAINING EN COACHING
DEEL 1 - LOOPTECHNIEK (DE TOTAALVOETBALLER DEEL III)

E-

MENTALE TRAINING EN BEGELEIDING VAN JEUGDSPELERS
IN HET AMATEURVOETBAL (DE TOTAALVOETBALLER DEEL IV)

WORKSHOP -

€ 1.500

€ 1.500

VOORDEELPAKKET (INSPIRATIESESSIE EN 4 WORKSHOPS)
F-

COMBIPAKKET - “DE TOTAALVOETBALLER” **

€ 8.000

*

alle prijzen zijn excl. BTW en inclusief reiskosten

**

gegeven de grote overlap tussen workshops B1 en B2 kunt u binnen het combipakket kiezen
welke van deze twee workshops u wilt afnemen (beiden met de nadruk op technische skills)

De genoemde sprekers/docenten per workshop kunnen bij onvoorziene omstandigheden wijzigen, dan wordt de
workshop door een van de andere specialisten vanuit Cruyff Football gedaan.
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CONTACTPERSOON
In geval van interesse in en/of verdere vragen over het educatie aanbod van Cruyff Football kunt u
contact opnemen met onze contactpersoon voor marketing en educatieactiviteiten:

ROB VAN DRIMMELEN
E

rob@cruyfffootball.com

T

+ 31 (0)6 25 04 54 64
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OVERZICHT SPREKERS / DOCENTEN
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Voormalig professioneel voetballer, 49-voudig international en voormalig
Hoofd Jeugdopleidingen van Ajax Amsterdam. Als speler was Wim actief
voor FC Volendam, Ajax, Internazionale, PSV Eindhoven en Sheffield
Wednesday. In 2008 keerde Wim terug bij Ajax als individuele
techniektrainer, waarna hij in 2010 samen met Johan Cruijff en Ruben
Jongkind auteur en initiatiefnemer was van het Plan Cruijff. In de rol van
hoofd jeugdopleiding hervormde Wim de Ajax jeugdopleiding en de club als
geheel, op basis van een nieuwe filosofie waarin de speler en zijn
ontwikkeling in alle opzichten centraal kwam te staan. Na onenigheid met de
Ajax directie over het niet uitvoeren van het Plan Cruijff, eindigde de
betrokkenheid van Johan, Wim en zijn team bij Ajax in December 2015.

WIM JONK

Voormalig Hoofd Talentontwikkeling van Ajax Amsterdam. Ruben is opgeleid
als bedrijfskundige en was werkzaam als consultant en trainer-coach in de
atletiek en het amateurvoetbal, alvorens hij in 2008 aan de slag ging bij Ajax
als individuele trainer. In 2010 was hij samen met Johan Cruijff en Wim Jonk
auteur en initiatiefnemer van het Plan Cruijff. In de rol van hoofd
talentontwikkeling hervormde Ruben de Ajax jeugdopleiding en de club als
geheel, op basis van een nieuwe filosofie waarin de speler en zijn
ontwikkeling in alle opzichten centraal kwam te staan. Na onenigheid met de
Ajax directie over het niet uitvoeren van het Plan Cruijff, vertrok ook Ruben
bij Ajax in December 2015, met Johan, Wim en zijn team.

RUBEN JONGKIND

Voormalig Manager Jeugdscouting van AFC Ajax Amsterdam. Jasper is
opgeleid als bedrijfskundige en was werkzaam als initiatiefnemer van
diverse (inter)nationale projecten alvorens hij bij Ajax verantwoordelijk
werd voor de professionalisering van de jeugdscouting en de verbetering
van de samenwerking en kennisoverdracht tussen Ajax en amateurclubs.
Als mede-initiator van de Plan Cruijff agenda ter verbetering van het
Nederlandse jeugdvoetbal coördineerde Jasper de revitalisatie van het
straat- en zaalvoetbal en de introductie van de Twin Games, welke de
aanzet vormden tot de hervorming van het Nederlandse pupillenvoetbal.

JASPER VAN
LEEUWEN
Voormalig Technisch Manager Onderbouw van AFC Ajax Amsterdam. Na
eerdere werkzaamheden als techniektrainer bij NAC Breda, FC Utrecht en
CSKA Moskou hervormde Michel de filosofie en trainingsmethodologie van de
Ajax jeugdopleiding voor de leeftijdsgroepen onder 8 tot en met onder 12.
Geïnspireerd door de ideeën van Johan Cruijff, Wim Jonk en Wiel Coerver
werden het trainen van de technische vaardigheid en de principes van het
straatvoetbal in ere hersteld als primaire focus van de onderbouw. Daarnaast
was Michel als mede-initiator van de agenda ter verbetering van het
Nederlandse jeugdvoetbal betrokken bij de revitalisatie van het straat- en
zaalvoetbal en de introductie van de Twin Games, welke de aanzet vormden
tot de hervorming van het Nederlandse pupillenvoetbal.

MICHEL HORDIJK
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Voormalig Physical Performance Coach en medewerker Talent
Ontwikkeling van AFC Ajax Amsterdam. Als CIOS student en drievoudig
Nederlands kampioen triathlon ontwikkelde Freek zich tot performance
coach voor individuele sporters. Twee van Freek’s belangrijkste
verantwoordelijkheden binnen Ajax waren de implementatie van de
individuele aanpak in het talentontwikkelingsproces, waarbij de speler en
diens ontwikkeling in alle opzichten centraal kwam te staan, en de integratie
van de physical performance training en de voetbaltraining. Daarnaast was
Freek een drijvende kracht achter de introductie van academy management
en planning tools en individuele speler schema’s.

FREEK DE BOER

Voormalig professioneel atleet en Physical Performance Coach van Ajax
Amsterdam. Als voormalig atleet en wereldtopper in het polsstokhoogspringen rondde Chris zijn CIOS en NOC-NSF Topcoach 5-opleidingen af
alvorens hij zich ontwikkelde tot performance coach voor individuele
sporters. Chris werkte eerst met topatleten en vervolgens als performance
coach voor Jong Ajax. In die rol maakte hij vele jeugdspelers sneller en
sterker, die inmiddels vaste waarde zijn in eerste elftallen in binnen- en
buitenland. Daarnaast is Chris gespecialiseerd in het ontwerp en de inrichting
van functionele performance centra.

CHRISTIAN
TAMMINGA

BRAM SOM

Professioneel atleet en voormalig Physical Performance Coach van Ajax
Amsterdam. Als Europees kampioen en 9-voudig Nederlands kampioen 800
meter was Bram onderdeel van de Defensie Topsport Selectie alvorens hij
zich ontwikkelde tot performance coach voor individuele sporters. Als
performance coach in de jeugdopleiding Ajax was Bram een belangrijke
kracht in het performance team dat verantwoordelijk was voor de fysieke
ontwikkeling van jeugdspelers, met als persoonlijke specialiteit de
verbetering van de looptechniek. Nog altijd is Bram actief als “haas” in de
wereldtop op de 800 meter. Daarnaast begeleidt hij diverse internationale
topatleten namens Global Sports Communication, waaronder huidig
Olympisch en wereldkampioene 1.500 meter Faith Kipyegon.

WWW.CRUYFFFOOTBALL.COM

