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EXPERIENCA JOGADOR Profissional (Goleiro)

2000 – 2001  Sub 19 Primeira Divisao Bremen, Alemanha
2002 – 2004  4. Divisao Bremerhaven, Alemanha
2004 – 2006  3. Divisao Eintracht Frankurt, Alemanha
2007 – 2009  4. Divisao Bremerhaven, Alemanha
Aufgrund Verletzungen 2010 Karriere beendet 

Logos FCB/Eintracht/LTS 



Experienca Treinador

2015 – 2016 Federacao BFV, Norte – Alemanha (Sub 16 ate Sub 21) 
2016 – 2017 FCO, Bremen, Alemanha, 4. Divisao
2017 – 2018 ESCG, Bremen, Alemanha, 4. Divisao
2019 – devido a emigracao para brasil e conclusao a Licenca A (Uefa A-Level) 

Participações em vários congressos 2019 



Princípios
Somos compactos o tempo todo - só pressionamos quando os caminhos de 
passagem estão fechados em profundidade - subimos e nos protegemos.

Determinamos onde o oponente joga
-Nós usamos a sombra da cobertura -Bola está em movimento = o jogador 
está a caminho (com tempo). -Ajuste o ritmo assim que o adversário estiver 
com a bola.

Estamos determinados a ir ao baile
- Criamos pressão no líder da bola.
-O jogador com o caminho mais curto atacado.
- Antecipamos passaportes do oponente
-Quando vemos as costas do oponente, atacamos.

Defendemos nosso objetivo com paixão
-O jogador de trás é responsável pelo afrouxamento do oponente.
-Não vamos deixar o inimigo nos prender.
Na área de pênalti, estamos no homem

Nosso gatilho pressionando
- Passes longos no caminho.
- Jogo alto
- passes imprecisos / muito nítidos / muito leves
- passe de retorno

A melhor maneira de ganhar a bola é quando 
perdemos a bola. AV



• O princípio mais importante da minha ideia de jogo é ter a bola. Pesquisamos a bola e 
encontramos soluções para um ataque rápido e limpo. Paciência Movimento e 
comunicação são essenciais.

• Através do trabalho de corrida, tentamos criar muitas situações de posse da bola e criar 
uma divisão ideal de posse de posse do oponente para criar pressão sobre o oponente.

• Zona de pressão: A zona de pressão é criada para atacar o oponente intencionalmente 
após pressionar o gatilho.

• Cada jogador tem uma tarefa no jogo a qualquer momento.

• É sobre mudar. Os jogadores não estão autorizados a segurar a bola. Passe rápido, não 
perca tempo.

• Os jogadores aprendem a executar várias ações ao mesmo tempo. Sempre existem 
tarefas diferentes necessárias no treinamento.

Princípios



Ofensivo / defensivo
Eu gosto de começar em 4-1-4-1 na ordem básica. Por quê? - Na defensiva, o Espaco 
está coberta muito bem. A equipe pode trabalhar muito bem contra a bola. Devido a 
um meio-campo compacto, além de jogadores externos rápidos, é perfeito para uma 
zona de pressão.

Ordem - comunicação - estrutura - disciplina é necessária.

Ofensivamente, a equipe pode rapidamente se transformar em um 4-3-3. A equipe 
sempre tem a bola para passar, pois há uma boa cambalhota. A equipe é flexível, 
disciplinada e tem uma estrutura muito boa! Acima de tudo, a equipe pode entrar 
imediatamente em uma contrapressão no 4-3-3 se perder a bola.

Alternativamente, 3-4-3 (como contra times de defesa muito defensivos, pois os 
jogadores podem ficar nas entrelinhas e ganhar espaço.
Alternativamente 3-5-2



Experiências internacionais (Portugal, Jogador)  

Tive a sorte de jogar 
em Portugal. 
Maravilhoso 2 anos. 
Gafanha e Oliveira 
do Bairro




