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Hollannin mestarin vieraana
Kolmelle KPV:n juniorivalmentajalle tarjoutui mahdollisuus päästä Hollannin mestarin
AZ Alkmaarin vieraaksi maaliskuun puolivälissä. Matkaan
lähtivät C14-poikien valmentaja Antti Ylimäki, D13-tyttöjä
valmentava Rolf Mannström
sekä E10-poikia valmentava
Seppo Peuraharju. Entinen
KPV:n juniori- ja edustusjoukkuepelaaja ja nykyinen liigajoukkue VPS:n urheilutoimenjohtaja Juha Reini oli reissun
järjestäjänä. Reinihän pelasi
AZ Alkmaarissa useita vuosia ja
on nykyään seuran kykyjenetsijänä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Matkalla oli myös
VPS:n valmentajia.
Reinin johdolla Alkmaarissa
avautuivat kaikki ovet ja ryhmä
koki hollantilaisen vieraanvaraisuuden. Alkmaarin pelisysteemi selostettiin tarkasti
ja ryhmä pääsi katselemaan
stadionille edustusjoukkueen
harjoittelua, yleisöltä suljettua
peliin valmistavaa viimeistelyharjoitusta sekä ottelua Feyenoordia vastaan.
Alkmaarin valmentajana on
toiminut vuodesta 2005 lähtien Luis van Gaal, joka muistetaan etenkin Jari Litmasen
huippuvuosien Ajaxin luojana.
Myöhemmin van Gaal johdatti
Barcelonan kahteen Espanjan
liigan mestaruuteen.
Suomalaiset Niklas Moisander ja Toni Kolehmainen pelaavat tällä hetkellä Alkmaa-

rissa. Moisanderilla varsinkin
on suuri rooli Van Gaalin pelisysteemissä. Käytännössä kaikki
puolustuksen kautta tapahtuva
pelin avaaminen kulkee Moisanderin jaloista.
Onko Moisander Suomen
maajoukkueen seuraava huipputoppari Sami Hyypiän vetäytyessä kentiltä?
Reissun tärkein anti oli tietenkin päästä seuraamaan AZ
Alkmaarin seuran toimintaa
muutenkin kuin vain edustusjoukkueen kautta.
– Uusi 17 200 katsojan stadion, edustavat tilat, harjoitusolosuhteet,
pelaajascouttaus, pelaajista huolehtiminen
ja junioritoiminnan määrätietoisuus kantavat varmasti pitkään hedelmää. Vaikka seurasta
lähtee pelaajia ja valmentajia,
on organisaatio ja seuran linjaukset niin vahvoja, ettei toiminta muutoksista juuri kärsi,
arvioi matkalla ollut Antti Ylimäki.
Kaikki Alkmaarin junioritoiminta kulkee akatemian nimellä. Toiminta on kokonaisuudessaan tarkasti mietitty.
Kaikki nuorten valmentajat
ovat päätoimisia. Toimintaa
johtaa
valmennuspäällikkö,
jolla on valta palkata, erottaa
ja siirtää valmentajia joukkueesta toiseen. Pääsääntöisesti
valmentajat pysyvät yhdessä
ikäluokassa, jolloin pelaajat
pääsevät toimimaan saman
valmentajan kanssa parin vuo-







  

 

 

Az Alkmarin toimintaa olivat usean päivän ajan ”vakoilemassa” KPV:n juniorivalmentajat Antti Ylimäki vas.,
Rolf Mannström ja Seppo Peuraharju. Tämä kuva on otettu Hollannin mestarijoukkueen kerhotalolla seuran
stadionin kuva taustana.
den ajan, jonka jälkeen pelaajalle tulee taas uusi valmentaja
opettamaan uusia asioita.
– Akatemian missio on kasvattaa pelaajia edustusjoukkueelle. Kuitenkaan yhtään akatemiapelaajaa ei ole päässyt
suoraan akatemiajoukkueesta
suoraan edustusjoukkueeseen.
Tie edustukseen on käynyt reservijoukkueen (Jong AZ) tai
muiden seurojen kautta, huomauttaa Ylimäki.
Akatemian pääsisältö on järjestyksessä
1. kasvattaa pelaajia edustusjoukkueelle
2. yksilön kehittäminen
3. voittaminen

4. pelaaminen Hollannin korkeimmalla tasolla
5. kehitys – koulutus – sivistys
Alkmaarin akatemiassa ensimmäiset joukkueet muodostetaan vasta D12-pojissa. Joukkueita on A-junioreihin asti.
Jokaiseen joukkueeseen valitaan 16 pelaajaa, joista kaksi on
maalivahteja. Alueella on 250
junioriseuraa, joista scoutataan
parhaat ja sopivimmat pelaajat
Alkmaarin joukkueeseen.
– Vaikka Alkmaarin akatemiajoukkueet toimivat ammattimaisesti, ei harjoitusmäärät
juuri poikkea kokkolalaisesta
harjoittelusta. Meilläkin A- ja
B-juniorit pääsevät harjoittele-

maan koulujen aamuharjoittelun ansiosta 7-8 kertaa viikossa.
Meillä saattaa jopa olla useampia tapahtumia kuin Alkmaarin
pojilla, toteaa Ylimäki.
Kyse on sisällöstä ja miten
harjoituksissa
harjoitteisiin
asennoidutaan.
Hollannissa
tietenkin kova kilpailu pelipaikoista ajaa toimintaa. Jos joku
juniorijoukkueen pelaaja ei ole
tarpeeksi hyvä, katsotaan tilalle
ulkopuolelta korvaaja. Ja tulijoita riittää.
– Kiitokset juniorijaostolle
ja Juha Reinille mahdollisuudesta tällaiseen reissuun, haluaa Antti vielä kiittää ryhmänsä puolesta.

Luis van Gaal keräsi Hollannin mestarijoukkueen AZ Alkmarin pelaajat kuuntelemaan ohjeitaan.

