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Steven Van Tilburg, T2 die Wayne 
Rooney sneller leert denkenRooney sneller leert denken

 Rudi Smeets en Kristof Jacobs

VERHAAL VAN DE WEEK

Je hobby en je beroep uitoefenen op dezelfde plek? Een utopie voor velen, realiteit 
voor Steven Van Tilburg. De 38-jarige Kempenaar is T2 bij THES en heeft een 
sportpraktijk in de accommodatie van de club. En af en toe maakt hij een uit-
stapje naar Derby County ...

M
ocht u maar met een half
oog naar de foto op de lin-
kerpagina hebben gekeken:
de drie figuren die de bal
hoog houden boven een
blauw, geel en rood bodem-

licht, dat is telkens dezelfde persoon. Ste-
ven Van Tilburg, om precies te zijn. De oe-
feningen die hij doet vormen een onderdeel
van zijn trainingsmethode om spelers cog-
nitieve vaardigheden bij te brengen. “Om 
hen sneller te leren denken en beslissen”,
verwoordt hij het iets eenvoudiger. Voor 
tekst en uitleg stelt hij zijn werkplek als ge-
sprekslocatie voor.
”Kom maar naar de gele container”, zegt
hij aan de telefoon. Container? Normaliter
zie je bij dat woord een werfkeet of een toi-
letcabine voor je, maar denk in dit geval aan
een eigentijds complex met een loungeach-
tige kantine, kleedkamers, een professione-
le keuken, vergaderruimtes en een medisch
kabinet. De accommodatie van THES 
Sport achter één van de doelen beant-
woordt ruimschoots aan de vereisten van 
de tijd.

Phillip Cocu
Op het parterre is B-Pract gehuisvest, de 
praktijk voor kine, osteopathie en personal
training van Steven Van Tilburg. Terwijl 
enkele atletische twintigers zich in het zweet
werken, neemt hij zijn tijd voor een gesprek.
Vrijwel meteen gaat het over het ontslag 
van Phillip Cocu bij Derby County. De Ne-
derlandse ex-international was iets meer 
dan een jaar in dienst bij de Engelse club.
Voor u de vraagt stelt wat de man van deze
bijdrage te maken heeft met de 50-jarige 
Eindhovenaar, geeft hij zelf het antwoord.
“Van de zomer van vorig jaar tot net voor 
de eerste lockdown ging ik twee keer per
maand naar Derby om cognitieve training
te geven”, preciseert hij. “Hoe ik daar te-
rechtkwam? Jaren geleden werkte ik bij 
Westerlo als osteopaat. Op zeker ogenblik 
had Benji De Ceulaer last van een blessure.
Hij ging op consultatie bij Stijn Quanten, 
die hij nog kende uit zijn periode bij Racing
Genk. Stijn studeerde functionele neurolo-
gie en behaalde een doctoraatstitel met een
onderzoek naar de impact van mentale 
processen op het presteren en functioneren.
Hij was een tijdje aan de slag in het befaam-
de Milan Lab in Milaan en werkte ook voor
de Kim Clijsters Academy, de Duitse 
Mannschaft, Limburg United, het RACB 
National Team, KRC Genk en PSV. Hij 
ontwikkelde onder meer MyMindworks, 
een online trainingsapp waarmee je top-
sporters vanop afstand mentaal kan bege-
leiden. Bij PSV werkte hij samen met Phil-
lip Cocu. Toen die coach werd bij Derby 
County, deed hij geregeld een beroep op 
Stijn. Omdat wij elkaar via Benji vrij goed
leerden kennen, kreeg ik de kans om mee te
gaan.”

Daar stond Wayne Rooney plots voor je.
“Een heel normale gast. Ondanks zijn leef-
tijd - hij is intussen 35 - toonde hij een gewel-
dige drive om te presteren. Je zag op zijn 
gezicht de verbetenheid om mijn oefenin-
gen beter uit te voeren dan zijn ploeg-
maats.”

 de Duitse 

Die oefeningen … Leg eens uit.
“Ze zijn bedoeld om je op het veld sneller te
doen nadenken. MyMindworks stelt atle-
ten in staat om verschillende cognitieve 
vaardigheden - reactievermogen, herken-
ning, werkgeheugen … - te testen en te trai-
nen. Ze kunnen online uitgevoerd worden,
maar Stijn stelde enkele trainingen samen 
om die processen nog beter op te nemen. 
Door in de literatuur te duiken ben ik op
nieuwe parameters gebotst. Eén daarvan is
de snelheid waarmee je je hoofd draait op 
het veld. Hoe sneller je dat doet, hoe meer 
balbezit je hebt. Je versnelt ook je passing,
je hebt meer succesvolle turns (het indraai-
en met de bal, nvdr.) en je geeft meer accura-
te passes in de tegenovergestelde richting.”

Xavi
“Waarom was Xavi jarenlang zo bepalend
bij Barcelona, denk je? Hij was geen snel-
heidsduivel, maar hij keek altijd rond. Ik
heb tot mijn 36ste gevoetbald, onder meer 
bij Aarschot, Dessel Sport, Mol-Wezel, Pa-
tro en THES. Al die jaren zagen andere spe-
lers een oplossing vóór ik ze zag. Ik had 
altijd meer tijd nodig, omdat ik minder snel
informatie verwerkte. Vroeger kon men dat
niet kwantificeren, maar nu kan men via 
camera’s op het veld en een toestelletje de 
draaibeweging van het hoofd registreren. 
Via onderzoek werd de norm bepaald op 
125 graden per seconde.”

Sneller denken, heb je dat of heb je dat 
niet?

“Het is voor een stuk een kwestie van aan-
leg. Bij THES is Giel Deferm een goed 
voorbeeld. Hij is niet de snelste loper, maar
hij staat altijd op de juiste plaats. Voor hij de
bal krijgt, weet hij al naar wie hij zijn pass 
gaat versturen. Met gerichte oefeningen 
kan je dat denkproces stimuleren. Dat is
wat Stijn en ik bij Derby hebben gedaan. 
Door corona ligt dat nu helaas allemaal
stil.”

Volgens de Amerikaanse psycholoog 

Howard Gardner bestaan er tien soorten 
intelligentie. Bestaat er ook zoiets als 
voetbalintelligentie?

“Dat is niet mijn domein, maar ik denk wel
dat ik daar ja mag op antwoorden. Een pro-
fessor met atletische kwaliteiten is niet per
definitie een goede voetballer. Omgekeerd:
Mario Balotelli kan op het veld snel infor-
matie verwerken, maar ik vermoed niet dat
hij in een academische omgeving een hoog-
vlieger is. (lacht) Intelligente spelers zijn
spelers die voortdurend rondkijken en blik-
semsnel, haast intuïtief een spelsituatie 
analyseren. Ik neem nog eens het voorbeeld
van Xavi. Als hij naar links heeft gekeken en
het spel zich naar rechts heeft verplaatst, 
hoeft hij bij het indraaien niet meer na te
denken. Hij kent de looplijnen en speelt de
bal. Zijn werkgeheugen is enorm.”
“Inhibitievermogen is nog zo’n voorbeeld 
van voetbalintelligentie. Dat is de capaciteit
om een beweging te onderbreken. Verdedi-
gers hebben dat. Zij kunnen een beweging 
inzetten en toch stoppen. Puyol van Barce-
lona was daar een crack in. Als een aanval-
ler tackelt om de bal te recupereren, is hij 
vaak te impulsief en maakt hij een overtre-
ding. In de zestien is impulsiviteit dan weer
een goede eigenschap. Niet nadenken, pats,
trappen.”

Hebben coaches een ander soort intelli-
gentie?

“Een trainer moet uiteraard kennis hebben
van het spel. Je kan moeilijk aan een 
schaakwedstrijd deelnemen als je niet op de
hoogte bent van de regels, maar ik denk dat
sociale vaardigheden doorslaggevend zijn. 
Daarom gaat Vincent Kompany een goede
trainer worden. Ik vind het veelzeggend dat
hij een beroep doet op professor Gert Van-
de Broek, hoogleraar aan de KU Leuven en
coach van het nationale vrouwenvolleybal-
team. Hij is een expert op het vlak van lei-
derschap en groepsdynamica.”

Bij THES heb je Wouter Vrancken zien 
groeien als coach. Heeft hij die sociale 

tie 

 kan moeilijk aan een 

skills?
“Zonder meer. Hij voelt goed aan wanneer
hij tussen de spelers moet staan en wanneer
erboven. Wouter is no-nonsense. Zijn 
boodschap naar de groep: zoek geen excu-
ses, kruip niet in een slachtofferrol en neem
je verantwoordelijkheid. In een prestatiege-
richte omgeving - en dat is voetbal toch -
moet elke speler zich thuis voelen. Daarom
is het een evidentie dat er veel aandacht 
wordt besteed aan het mentale proces. Ik
heb in de kleedkamer een papier opgehan-
gen met de slogan: winnen is een keuze. In
je hoofd bepaal je je succeskansen.”

Iemand die dat allemaal weet, moet 
misschien zelf de stap naar het hoofdtrai-
nerschap zetten. Heb je ambities?

“Ik voel me als T2 heel goed bij THES,
maar ik sluit niets uit. Op termijn wil ik als
assistent-trainer doorgroeien naar een ho-
ger niveau, vooral om dat cognitieve ver-
haal te vertellen. Op dit ogenblik is dat ech-
ter nog niet aan de orde. Het moet ook com-
bineerbaar zijn met mijn job en gezin. 
Corona heeft ons duidelijk gemaakt dat er
in het leven meer is dan altijd het gaspedaal
induwen. Ik vermoed dat het familiale as-
pect steeds meer gaat doorwegen op be-
paalde beslissingen.”

Was je in de wieg gelegd om te doen wat
je nu doet?

“De bodem was alleszins vruchtbaar. Je 
gaat het niet geloven, maar mijn beide ou-
ders, mijn broer en zus hebben alle vier ge-
studeerd voor sportleerkracht. Ikzelf heb 
Sportwetenschappen gevolgd in het mid-
delbaar, daarna ben ik naar het Sportkot in
Leuven gegaan. Na mijn studies heb ik een
aantal jaren lesgegeven - LO, fysica, chemie
en zelfs godsdienst - maar ik wist dat die
keuze slechts voorlopig was.”
“Een goede vriend van me, Pieterjan Van 
Weyenbergh, overtuigde me om samen met
hem in Gent een opleiding tot personal
coach te volgen. Na een uur besefte ik: ik 
weet nog helemaal niets. Hoe bewegen we 
en hoe komt het dat we kunnen bewegen? 
Die twee vragen fascineren me al van in het
middelbaar. In die opleiding kreeg ik veel 
antwoorden.”

Je bent ook nog osteopathie gaan 
studeren.

“Dat was nochtans een lastige periode. Ik
had mijn job, ik voetbalde nog, we hadden
twee kinderen, het derde was onderweg en
we zaten midden in een verbouwing. Ik 
moest eerst een driejarige vooropleiding 
volgen, daarna trok ik zes jaar lang iedere
vrijdag, zaterdag en zondag naar Antwer-
pen. Ik vond dat zwaarder dan het Sport-
kot, maar ik leerde veel over het menselijk 
lichaam. Het is een materie die me blijft 
boeien. Momenteel volg ik een cursus func-
tionele neurologie.”

Heb je nog een beetje tijd voor jezelf?
“Weinig, maar het is buitengewoon boei-
end om met mijn cognitief verhaal spelers 
beter te maken. Ik kan het niet laten om 
daar steeds meer over te weten. Mijn vrouw
wordt er soms gek van, maar als ik thuis 
ben, geniet ik van vakliteratuur.”

“Ik vermoed niet dat Balotelli een 
academische hoogvlieger is, maar hij kan 

snel informatie verwerken”
Steven Van Tilburg

Kent u ook een uitzonderlijk sportverhaal? Laat het ons weten via sport@hetbelangvanlimburg.be

WIE IS 
STEVEN VAN 
TILBURG?TILBURG?
X Leeftijd?

38 jaar
X Woonplaats?

Geel
X Beroep?

Osteopaat (zelfstandi-
ge praktijk B-Pract in
Tessenderlo)

X Gezin?
Getrouwd met Tinne
Janssens (38), vader
van Matthias (11), 
Laurens (9) en Frauke
(7)

X Vrije tijd?
Joggen, tuinieren, 
lezen, genieten van
de natuur

Steven Van Tilburg: “Ik 
voel me als T2 heel 
goed bij THES, maar ik 
sluit niets uit. Op 
termijn wil ik als 
assistent-trainer 
doorgroeien naar een 
hoger niveau, vooral om 
dat cognitieve verhaal 
te vertellen.”
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an THES 

Steven Van Tilburg op een archiefbeeld als speler van THES. FOTO GMAX


