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Imitation as a model in the football learning process: relevance of the coerver 
method
Abstract 
Any anniversary can provide an opportunity for deliberation, especially if remembering the legendary Dutch football coach Wiel 
Coerver (1924–2011) who created a special football coaching technique for young players. As I am actively engaged in this meth-
od, I feel obliged to summarise some findings I have discovered. At the same time, I would like to celebrate the memory of his 
unique personality arising from our many years of true friendship. 
Three years have passed since his death and the historical distance, although short, enables us to evaluate the richness of his 
work.
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Dario Frandolič1

Posnemanje kot model v procesu 
učenja nogometa: aktualnost 

 Coerverjeve metode

Izvleček 
Vsaka obletnica je lahko priložnost za 
razmislek, še zlasti, če se spominjamo le-
gendarnega nizozemskega nogometne-
ga trenerja Wiela Coerverja (1924–2011), 
ki je ustvaril posebno učno metodo za 
mlade nogometaše. Ker se z njo aktiv-
no ukvarjam, čutim dolžnost, da strnem 
nekaj trditev, do katerih sem prišel. Obe-
nem bi rad obeležil spomin na njegovo 
enkratno osebnost, na katero me veže 
trajno in iskreno prijateljstvo.

Tri leta so minila od smrti in zgodovinska 
razdalja, čeprav kratka, nam zdaj že po-
maga, da lahko ovrednotimo bogastvo 
njegovega dela.

Ključne besede: nogomet, Coerver, 
Coerverjeva metoda, trening mladih.

<?>Dario Frandolič (1952) je po poklicu učitelj literarnih ved in zgodovine, diplomirani režiser in trener Uefa-B. Od leta 1985 poučuje na slovenskih srednjih 
šolah v Gorici. S Coerverjevo metodo se ukvarja že od začetka 90. let. Na podlagi vaj, ki jih je sam oblikoval in demonstriral, je za Nogometno zvezo na 
Športni gimnaziji v Šiški leta 2005 posnel dvd ABC: Osnove nogometa (Iztok Kavčič, M. Kostič, D. Pivk). Leta 2008 je skupaj z nizozemskim avtorjem izdal v 
slovenščini prevod zadnjega dela De komplete Werke z naslovom Magic Football na štirih dvd-jih in 350 vadbenih oblikah. Vrsto predavanj in demonstracij 
je obenem opravil za Nogometno zvezo in različne MNZ-je. Je avtor člankov o Coerverjevi metodi in je nizozemskega trenerja predstavil slovenskim 
trenerjem. Z njim je sodeloval do konca življenja. Je zastopnik njegove metodologije v Sloveniji in o njem hrani velik del zapuščine in arhivskega mate-
riala.

S slovenskimi trenerji.
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Srečanje s Coerverjem �
Coerverja sem spoznal leta 2006, ko se je 
zaradi starosti že odločil, da prekine z de-
lovanjem. Ravno je dokončal svoje zadnje 
delo (De komplete Werke). Vaje je posnel z 
egiptovskimi otroki v Kairu. 

Dve leti predno sem ga spoznal, sem že 
sam pri svojem delu z mladimi nogometa-
ši intuitivno uporabil posnemanje kot me-
todo poučevanja. Za Nogometno zvezo 
Slovenije sem na Športni gimnaziji v Šiški 
posnel dvd z 80 vajami s področja nogo-
metne tehnike: ABC: osnove tehnike. Po-
snete vaje so predstavljale končni rezultat 
mojega več kot desetletnega ukvarjanja 
z nogometno tehniko. Danes uporabljajo 
ta program nogometne vadbe vsi trenerji, 
ki dokončajo izobraževalni tečaj za mlade 
nogometaše Trener C. Na posnetkih mladi 
igralci posnemajo veščine vrhunskih nogo-
metnih mojstrov. 

S tem dvd-jem in Aristotelovim citatom, da 
je posnemanje ključni faktor v procesu učenja, 
sem potrkal na vrata Coerverjevega stano-
vanja v Kerkradeju. Sprejel me je z odprtim 
srcem, kot da bi se že dolgo poznala.

Vprašal sem ga, ali bi lahko sodeloval z 
njim in izbral me je za pomočnika. Ob tisti 
priložnosti mi je dal avtorske pravice za iz-
dajo njegovega zadnjega dela De komplete 
Werke v Sloveniji in EU. Delo sem prevedel 
v slovenski jezik in leta 2008 je izšlo v ome-
jeni nakladi s spremenjenim naslovom: Ma-
gic football (Čarobni nogomet).

Ker je želel še izboljšati svoje zadnje delo, 
mi je dal nalogo, da poiščem primerno 
nogometno okolje, kjer bi lahko posneli 
nadaljevanje t. i. „Sistema“ Zidane-Mara-
dona – vaje za obvladanje žoge in naspro-
tnika ter frontalno preigravanje. V svojem 
zadnjem delu De komplete Werke (Čarobni 
nogomet) je temu bolj izpopolnjenemu 
načinu preigravanja tekmecev posvetil več 
kot 350 različnih vaj. Verjel je, da se da v tej 
smeri še bolj učinkovito organizirati sistem 
treninga.

Med leti 2006 in 2010 sem zanj organiziral 
številna srečanja in enajst demonstracij 
v različnih nogometnih sredinah. Obrnil 
sem se na ljudi in nogometne ustanove, 
toda niti v Sloveniji niti v Italiji nisem našel 
pravega posluha za sodelovanje. Na koncu 
je Coerver sklenil dogovor z nogometnim 
klubom Red Bull iz Salzburga, kjer je delo-
vala skupina nizozemskih trenerjev (Percy 
van Lierop). Toda tudi tam zaradi različnih 
razlogov ni prišlo do uresničitve dogovora. 

V dveh desetletjih sem do potankosti 
preučil njegov opus, ki je izšel v nizozem-
skem jeziku pri uglednih založbah. Gre za 
videoposnetke, dvd-je in dve knjigi. Iz ko-
respondence z njegovim sinom Benom in 
asistentom Joepom Haanom sem uredil 
seznam njegovih avdiovizuelnih del, ki ga 
tukaj predstavljam. Domnevam, da gre za 
vsa njegova dela. Pri tem ne upoštevam 
prevodov v druge jezike. 

Na seznamu1 sta tudi dva še neobjavljena 
videoposnetka, v katerih Coerver praktično 
predstavi svoje delo skupinam trenerjev in 
dokazuje, da je bil nizozemski trener tudi v 
stiku s slovensko nogometno stroko. Gre 
za dragocena dokumenta, na katerih vidi-
mo, kako dela s skupino mladih igralcev. 
Dr. Zdenko Verdenik je posnel prvi video 
na Visoki šoli za nemške trenerje v Kölnu 
julija 1987, drugi pa je zadnji prikaz njego-
vih raziskav na področju preigravanj junija 
2007 v Ljubljani. Demonstrator je bil trener 
Ricardo Moniz. 

Od njega sem se poslovil za vedno marca 
2011, ko se mu je zdravje že dokončno po-
slabšalo. Umrl je 22. aprila 2011.

Coerverjeva metoda �
Kdor dosledno sledi njegovemu pristopu, 
takoj zazna, da njegov nauk spodkopa-
va temelje tradicionalnega načina učenja 
nogometa: za Coerverja je organiziran in 
načrtovan proces učenja  pomembnejši od 
talenta in igre. Njegovo bistveno spozna-

1Seznam je v prilogi.

nje je, da do nogometnega znanja veliko 
prej pridemo, če posnemamo specifična 
gibanja velikih igralcev, kot pa da se ga uči-
mo preko igralnih oblik2 (Spielforme).

Jasno je, da je proces učenja nogometa 
možen tudi le preko igralnih oblik. To doka-
zuje že več kot 100-letna praksa nogome-
tne vzgoje. Obenem je tudi najbolj narav-
na, spontana in nezahtevna oblika učenja. 

Coerver kritizira tak proces učenja zato, ker 
je preveč zamuden, nepraktičen in nede-
mokratičen. V takem sistemu vadbe pride-
jo do izraza le talentirani igralci, velika veči-
na mladih pa je izključena, ker ne ve, kako 
se dokopati do znanja kljub dobri volji, ki 
jo ima.  

Nizozemski trener je v številnih delih načr-
toval, kodificiral in sistematiziral poseben 
vadbeni pristop in stil. Nemogoče je pred-
staviti v tako kratkem članku vso komple-
ksnost tega modela. Želel pa bi poudariti 
samo en vidik, ki se mi zdi ključen za pou-
čevanje nogometa: posnemanje.

Coerverjevo metodo zmotno zamenjuje-
mo z drugimi avtorji in podobnimi pristopi, 
ki so se sklicevali na njegove ideje. Kratek 
pregled o Coerverjevih posnemovalcih 
podata Hyballa in Te Poel v knjigi „ Mytos ni-
ederländischer Nachwuchsfußball“(2011) (Mit 
nizozemskega mladinskega nogometa). Gre 
zato, da ga ne identificiramo z različicami, 
kot npr.: René Meulensteen Methode and 
Visie – René Meulensteen je bil Fergusonov 
asistent pri Manchester Unitedu – (str. 127), 
Alfred Galustian in Charlie Cook in „Coerver 

2Coerver je uporabljal ta izraz v nemščini.

 Kot kapetan Rode pred mednarodno tekmo z moštvom Crvene zvezde
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Coaching in piramida za razvoj znanja in 
spretnosti v šestih blokih“ (str. 113) ali Cook 
van Dijk Methode (str. 113). 

To napako sem tudi sam storil, preden sem 
ga osebno spoznal in preden mi ni razlo-
žil bistvene razlike in nedoslednosti med 
njim in ostalimi posnemovalci. Danes lahko 
zasledimo v nogometnih šolah v svetu na 
stotine posnemovalcev Coerverjeve me-
tode. Koliko dejansko znajo in so sposobni 
„celostno“ oz. „organsko“ postaviti v prakso 
Coerverjeve vaje, pa je zelo vprašljivo. 

Kdor ga je pobliže spoznal, ve, da je bil 
nizozemski mojster predvsem svobodna 
osebnost in avtor, ki ni sprejemal nikakr-
šne avtoritete. Po temperamentu je bil 
brezkompromisen in je pretrgal odnose s 
tistimi, ki so iskali le profit z izkoriščanjem 
njegovega dela.

Posvetil je veliko pozornost povezavi teh-
nike z osebnostnim razvojem posamezni-
ka, zlasti otroka, saj je menil, da je preko 
njegovega pristopa mogoče ustvariti ne 
samo dobrega nogometaša, ampak tudi 
odgovorno osebnost. Ni sledil trendom 
svojega časa, ko se je poudarjalo predvsem 
taktiko, kondicijske in atletske sposobnosti 
treniranja ali učenje nogometa preko igral-
nih oblik cestnega nogometa – zagovornik 
tega pristopa je bil Rinus Michels: z njim je 
Coerver prišel v oster spor. Vztrajal je pri 
svojih trditvah in nikoli se ni pustil od niko-
gar pogojevati. Čeprav je bil osamljen – o 
tem priča njegova smrt – je verjel in cenil 
samo tako vrsto znanja, ki si ga je mogoče 
pridobiti le z neposredno izkušnjo. 

Mirno lahko trdim, da je bil glavni namen 
njegovega dela, kako izboljšati sistem 
vaj, da bi igralci s pomočjo inštruktorjev, 
demonstratorjev dosegli najvišjo možno 
strokovno raven in našli v sebi moč, da se 
nenehno izpopolnjujejo in napredujejo. 
Menil je, da je njegova metoda idealno 
sredstvo za to. 

Verjeti v samega sebe �
Coerver je raje prisluhnil svoji izredni in-
tuiciji, kot pa sledil splošnim modam. Vse 
njegove ideje o nogometu izhajajo iz em-
pirične analize in prakse. In der Praksis brin-
gen (uresničiti v praksi), je bil stavek, ki ga je 
uporabljal najbolj pogosto. Teorija in pra-
ksa sta zanj neločljivi. Odkril je, da je hitro 
učenje v nogometu povezano s posnema-
njem tehničnih gibov velikih igralcev. To je 
dano po naravi. Posnemanje je vedno služi-
lo človeku, da se je učil. Prav o tem govori 

Aristotel, ko pravi, da " je ljudem posnemanje 
prirojeno že od otroških let in po tem se ljudje 
razlikujejo od drugih živih bitij, saj je človek 
nagnjen k posnemanju, s posnemanjem se 
dokoplje do prvih spoznanj, posnemani pred-
met prinaša veselje vsem ljudem“  (K. Gantar, 
2005). 

Zelo podobno spregovori o posnemamju 
indijski nevroznanstvenik Ramachandran.

Preden sem spoznal Coerverja, sem že sam 
pri svojem delu z mladimi nogometaši in-
tuitivno uporabil posnemanje kot obliko 
učenja.

Delo na sebi �
V nobeni drugi športni panogi kot v nogo-
metu se ni tako uveljavilo mnenje, da zna-
nje izvira le iz talenta. Zlasti med vrhunski-
mi igralci prevladuje splošno sprejeta misel, 
da je talent prirojen in da nogometna stro-
ka težko naredi nekaj za tiste, ki ga imajo 
manj ali so celo brez njega. Med velikansko 
množico selekcioniranih nogometašev se 
bo že našel nekdo, ki izstopa. To je osnovni 
izgovor, da se ni nikoli pomislilo na vse tiste, 
ki božjega daru – Geschenk vom Gott – niso 
prejeli.3

Coerverja tak način razmišljanja ni zanimal. 
Vaje je pripravil za tiste, ki imajo manj talen-
ta ali ga sploh nimajo. Ti pa predstavljajo 
večino praktikantov. 

Ugotovil je, da se da kompleksno gibanje 
nogometnih mojstrov razčleniti na eno-
stavne segmente in jih v praksi z občutkom 
ponoviti in posredovati manj talentiranim 
nogometašem. To je njegov največji dopri-
nos k poučevanju nogometa.

Pri tem igra ključno vlogo demonstracija, ki 
jo lahko opravi le tisti, ki obvlada tehnične 
prvine in jih zna kombinirati v različnih po-
vezavah ali celo sestaviti nove gibalne sklo-
pe. Pogoj je, da to opravi z občutkom. 

Coerver je ugotovil, da se da občutek za 
žogo in igro najbolj razviti v zgodnjem 
otroštvu, ko je otrok najbolj dojemljiv za 
učenje. Takrat tudi rad posnema. Še zlasti, če 
bo imel za trenerja učitelja demonstratorja, 
ki obvlada, kar uči. On ga bo znal usmerjati 
in korigirati, če ne bo vedel, kako naprej. 

Tovrstno posnemanje prinaša izvajalcem 
veliko veselja, jim daje posebno vitalno 
energijo in sčasoma se začnejo zavedati 
pridobljenih izkušenj in razlik od modela, ki 
ga posnemajo.

3Coerver je večkrat uporabljal ta izraz.

Velik problem predstavlja vzgoja tovrstne-
ga tipa trenerja, ki mora znati demonstrirati 
z občutkom, kar uči, sicer je mladim proces 
učenja otežen. Dvd posnetki, skice in foto-
grafije so sicer lahko dober pripomoček, ne 
morejo pa nadomestiti žive demonstracije.

Coerver je odkril, da se da racionalno in 
objektivno priti do znanja preko izkustve-
nega učenja, ki ne računa samo na naključni 
navdih ali prirojeni talent. Pripravil je teren 
za rigorozno metodo vadbe, ki jo je kodifi-
ciral, izpopolnjeval in razvijal vse življenje, 
zahvaljujoč se svoji genialni sposobnosti, 
da se med posnemanjem vživi v tehnične 
veščine in gibanja velikih igralcev in jih de-
monstrira. Mnogokrat je izjavil, "da se je po-
trebno njim zahvaliti. Metoda ne obstaja, v 
resnici so jo nogometaši ustvarili". 

Samo talent ni bil več potreben. Vsakomur 
je dana možnost, da napreduje. Pogoj pa je 
posnemanje.

Posnemanje je užitek:  �
odkritje zrcalnih ne-
vronov

Coerver je razumel posnemanje kot pro-
ces, med katerim je demonstrator – učitelj 
aktiven, med posegom prepričljiv, zna kori-
girati udeležence in jih spodbuja, da posne-
majo z natančnostjo in navdušenjem.

Pri posnemanju velikih igralcev se je po-
trebno vživeti v njihova gibanja. Posnema-
nje gibalnih smeri ali tehničnih elementov, 
recimo preigravanja, mora biti izvedeno 
dovolj realistično.

V tem primeru ne smemo nezaiteresirano 
oz. mehanično posnemati obnašanja, am-
pak moramo opraviti gibanja z občutkom 
– mit Gefühl. Ta izraz je v intervjujih Coerver 
neštetokrat uporabljal.

V tem primeru ne posnemamo zunanjih 
značilnosti, temveč ravnanje (proces izvaja-
nja). To pa je že ustvarjalno dejanje, saj gre 
za zavestno reprodukcijo kompleksnega 
gibanja.

Da dosežemo ta cilj, je Coerver ustvaril se-
rijo vaj, ki si jih demostrator – učitelj kot po-
srednik lahko nauči in jih kasneje posreduje 
mladim nogometašem. Osnovna zahteva 
je, da v demonstracijo vključi svoje „srce“.

Danes  nam celo znanost lahko da pojasni-
la o tem kompleksnem kognitivnem pro-
cesu in nam pomaga razumeti Coerverje-
vo delo. "Če želimo izvesti zapleteno akcijo, 
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jo je treba najprej razstaviti na osnovne 
segmente. Šele nato sestavimo različne 
komponente, ki jih je mehanizem zrcalnih 
nevronov selekcioniral v postopnem redu. 
To nam omogoča harmonično in tekoče 
delovanje akcije, ki se ga želimo naučiti" 
(Rizzolatti, 2013). Kot bi poslušal Coerverja, 
ki razlaga nogomet. 

V resnici to piše profesor fiziologije in di-
rektor nevrološkega inštituta na Univerzi v 
Parmi 

Giacomo Rizzolati4. Vsekakor znanost potr-
juje hipotezo, da se zrcalni nevroni aktivi-
rajo, bodisi ko nekdo opravi bodisi ko vidi, 
da nekdo drugi opravi neko dejanje. „Me-
hanizem zrcalnih nevronov je ključni faktor 
pri procesu posnemanja in nudi znanstve-
no osnovo o tem, kako se naučimo nekaj 
novega oz. neznanega s pomočjo posne-
manja.“ Ta odkritja je mogoče aplicirati na 
področje športa, plesa, glasbe in drugih 
umetniških dejavnostih, „ker sta opazova-
nje in posnemanje ključna faktorja pri po-
snemanju“ (Rizzolati/Vozza, 2013).

„Vsekakor drži, da je mogoče nekatere mo-
torične sposobnosti lahko pojasniti tudi 
na podlagi intelektualnega procesa, ki je 
osnovan na nekaterih splošnih informaci-
jah ali vidni percepciji. 

Vsekakor obstaja velika razlika med t. i. inte-
lektualnim in izkušenjskim pristopom“ (Riz-
zolati/Sinigaglia, 2013).

Upam si trditi, da ima to odkritje daljnose-
žne posledice tudi pri učenju nogometa. 
Opazimo nekoga, da izvede tehnični gib in 
imamo občutek, kot da bi v nas zazvenel. 
Njegovo obvladanje žoge in telesa nas oča-
ra, zato si ga želimo prisvojiti, ga ponoviti in 
ga začnemo postopno posnemati po dolo-
čenem zaporedju, saj nam ni potrebna ra-
zumska (intelektualna) pojasnitev. Ne mine 
veliko časa, ko ga začutimo kot svojega in 
del naše izkušnje. S časom bomo pozabili, 
da smo se ga naučili ob opazovanju in po-
snemanju drugega. Ko smo ga utelesili, ga 
bomo morda celo izboljšali in ga presegli 
ter dodali nove tehnične elemente. To je 
najbolj izrazito pri otrocih.

Morda bi se dalo površno sklepati, da je 
proces posnemanja vsakega motoričnega 
dejanja nekaj avtomatičnega. Vendar še 
zdaleč ni tako. Sistem nadzora zrcalnih ne-
vronov deluje kot filter in ima to značilnost, 

4Rizzolati je odkril delovanje zrcalnih nevronov. 
Moj namen ni razlagati njihovo kompleksno 
funkcioniranje. O tem odkritju obstaja že veliko 
bibliografije.

da olajša ali zavira sprejem potencialnega 
motoričnega dejanja. Odvisno od primer-
nosti in koristnosti, ki ga ima opazovalec. 
Sam se odloči, če hoče ali noče posnemati. 
V nasprotnem primeru bi vsako motorično 
dejanje takoj posnemali. K sreči ni tako. Gre 
vedno za individualno izbiro in odločitev 
(Rizzolatti /Vozza, 2006).

Kaj pa prihodnost?   �
V empatiji

Da ponovim: odkritje mehanizma zrcalnih 
nevronov odpira nepredstavljiva obzorja in 
neskončne možnosti tudi za nogomet. 

Za vsakega gledališkega igralca je že dve 
tisočletji  – to  pišem iz lastne izkušnje – v 
teatru in seveda tudi v filmu največji ume-
tniški dosežek ustvariti v nekaj mesecih kre-
dibilno življenje nekega značaja, drugačne-
ga od tega, kar smo v resničnem življenju. 

Zlesti pod kožo nekoga drugega je vpraša-
nje, ki so ga obravnavali najpomembnejši 
umi v zgodovini človeštva. Živeti na odru 
ali pred kamero drugačno izkušnjo, kot 
smo jo vajeni v vsakdanjem življenju, in jo 
znati na ekspresiven način posredovati jav-
nosti, se šteje za največje kreativno dejanje, 
ker učinkuje na gledalce. Če smo med izva-
janjem iskreni, imajo tudi oni občutek, da 
vedo, kar mi čutimo.

Zakaj ne bi tega, kar je odkrila znanost, v 
umetnosti pa je znano že 2000 in več let,  
izkoristili v samem procesu učenja nogo-
meta? Kaj je narobe s tem, če mladi nogo-
metaš želi posnemati veščine šampiona in 
se od njega učiti? Ali individualno učenje 
veščin ni tudi igra? Ali naj bi bil ogrožen 
otrokov psihološki razvoj, če spozna, da 
je nogometna igra, sestavljena iz raznovr-
stnih veščin, ki se jih da naučiti in osvojiti? 
Ali mislimo, da otrok ni sposoben ločevati 
sebe od nogometaša, ki ga posnema? Za-
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kaj ne bi začeli vaditi s postopnim učenjem 
tehničnih spretnosti velikih mojstrov in šele 
nato prešli na igralne oblike? Koga ogroža 
ta pristop? 

Na tej točki se mi poraja nekaj vprašanj. 
Ali je Coerverjeva metoda še vedno ustre-
zna? Definitivno. V obrambo nizozemskega 
mojstra bi rekel, da ni prišlo do blokade 
njegove metode, ker bi bila njegova me-
toda  poučevanja nogometa napačna, am-
pak zaradi odpora tistih, ki niso sposobni 
osvojiti in posredovati te metode preko de-
monstracije. 

Trditev, da je posnemanje veščin velikih 
igralcev kot metoda poučevanja nogome-
ta neizvedljiva, ne drži. Ravno nasprotno: 
Coerverjeva metoda je bolj praktična, na-
ravna in neposredna. Ne potrebuje teore-
tičnega znanja, ampak inštruktorje, ki znajo 
posnemati in preko demonstracije v živo 
vzgajati otroke. 

Da pride do prenosa, je potrebno je najprej 
opraviti delo na sebi, šele nato je možno z 
osvojenim znanjem vplivati na druge. Kdor 
je proti, se ne vpraša, ali ima otrok v razvitih 
gospodarskih okoljih za razliko od preteklo-
sti dovolj časa, da se nauči igrati nogometa 
le preko igralnih oblik (Street football). 

Danes Coerverju ne dajejo prav le neka-
teri zanesenjaki, ampak celo znanost. Z 
odkritjem mehanizma zrcalnih nevronov 
znanstveniki dokazujejo, da biti sposoben 
prebrati obnašanje in namere nekoga dru-
gega, pomeni vstopiti v njegov svet, ga 
zaznati tudi znotraj sebe, doživljati ista ob-
čutja kot osebe, ki jih opazujemo. Ustvarjal-
nost pomeni znati reproducirati kvalitetna 
gibanja šampionov in jih narediti za svoja. 
Kaj je narobe, če nekoga radi posnema-
mo? 

Coerver je to vse svoje življenje počel. Opa-
zoval je in poslušal svoje srce ter kot otrok 
posnemal velike igralce. Iz tega je ustvaril 
vsem dostopno metodo in odprl popolno-
ma nove razsežnosti procesa učenja nogo-
metne igre. Zakaj bi zapravljali to velikan-
sko kulturno bogastvo? 
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