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tophockey, breedtehockey,
Jongste Jeugd en/of
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In iedere artikelenreeks
worden visies gedeeld,
kanttekeningen geplaatst,
nieuwe ontwikkelingen
gemeld en wetenschappelijke
onderbouwing aangeboden.
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onafhankelijk en wil alle
kennis die beschikbaar is op
het gebied van opleiden en
coachen met liefhebbers delen.
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De KNHB Academie biedt hockeyverenigingen
ondersteuning bij het ontwikkelen van het
technisch beleid en technisch kader. Daarbij
richt de KNHB Academie zich op drie pijlers:
deskundigheidsbevordering, verenigingsadvies
technisch beleid en opleidingen.
Meer informatie over de KNHB Academie
is te vinden op www.knhb.nl.
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Als trainer omgaan met ouders
Trainers en coaches van hockeyteams op alle niveaus hebben een gemeenschappelijke
drijfveer. Zij willen namelijk het mooiste spelletje van de wereld overbrengen op hun spelers.
Daarnaast willen zij hun team met veel plezier laten hockeyen. Het trainen van (Jongste) Jeugd
vergt ten opzichte van andere teams een extra vaardigheid: het omgaan met de ouders. Hoe
zorg je er als trainer voor dat ouders meewerken aan het gezamenlijke doel? Hoe voorkom je
dat ouders zich als trainer gaan gedragen? Hoe ga je om met conflictsituaties? En welke rol kan
de vereniging hierbij spelen? In dit artikel krijg je een aantal praktische handvatten.
door Inge Poelmans

Wie is Inge Poelmans?
Inge Poelmans is als speler en als
trainer/coach betrokken geweest
bij (jeugd)teams op uiteenlopende
niveaus bij verschillende clubs. Op
dit moment is zij bij MOP actief als
trainer van Meisjes B1 en A1. Bij de
club uit Vught is Poelmans tevens
speler/coach van Dames 2. Naast haar
hockeywerkzaamheden runt ze het
communicatieadviesbureau IP Communicatie & PR. In het verleden was
Poelmans werkzaam in communicatiefuncties bij onder andere de KNWU
(wielrenunie) en de KNHB.
De ouders zijn er om te supporten.

Ouders hebben het beste voor met hun
kind. Ze willen de ontwikkeling zo goed
mogelijk stimuleren en ondersteunen.
De invloed van ouders stopt echter niet
bij het hockeyveld. Dit kan soms lastige
situaties opleveren voor trainers. Het is
namelijk hun taak om de spelers op hockeygebied op te leiden. Ook is het aan de
trainer om de sociale ontwikkeling als
groepsspeler te begeleiden. Het gebeurt
in de praktijk vaak dat het belang van de
ouders niet hetzelfde is als het teambelang of het belang van het kind.
Trainers willen graag bezig zijn met het
ontwikkelen van hun team en het aanle-

ren van hockeyspecifieke zaken. Ouders
kunnen daarin ondersteunen, maar ze
kunnen ook een belemmerende factor
zijn. Veel ouders hebben niet door wat
de invloed is van hun gedrag op de prestaties en de ontwikkeling van het kind en
het team. Het betrekken van ouders bij
het ontwikkelproces is een belangrijke
stap richting een goede samenwerking
tussen trainer en ouders.
Daarbij moet goed duidelijk zijn waar de
focus en de verantwoordelijkheid van de
trainer ligt. Ook moet duidelijk zijn op
welke gebieden de ouders hun kinderen
kunnen ondersteunen. Waar het kort
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gezegd op neerkomt: de trainer is door
de club aangesteld om het team te leren
hockeyen en de ouders zijn er om hun
kind te supporten.

Ouders hebben
de neiging om
de regie van de
trainer over te
nemen
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Benader enthousiasme van ouders op een positieve manier.

Duidelijkheid voorop
Al voordat het seizoen van start gaat, is
het belangrijk dat duidelijk is wie welke
taak of rol invult. Sommige clubs hebben hiervoor welkomstboekjes. Daarin
wordt aan nieuwe spelers en hun ouders
uitgelegd wat de verschillende rollen en

“Pa, ik heb liever
een goede vader
dan een tweede
coach”
verwachtingen zijn. Wil je als trainer of
coach een goed contact leggen met de
ouders? Dan is het raadzaam om in de
eerste of tweede trainingsweek van het
seizoen een bijeenkomst of kennisma-

kingsavond te plannen. De organisatie
hiervan vergt een goede voorbereiding.
Het is belangrijk om tijdens deze bijeenkomst duidelijk uit te leggen wat het
doel is van het seizoen. Bij de Jongste
Jeugd staat bij de meeste clubs het plezier voor de prestatie.
Zoals gezegd zijn ouders vaak erg betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
Hierdoor hebben zij weleens de neiging
om de regie van de trainer over te nemen.
Soms keuren zij zelfs beslissingen van
de trainer af. In veel gevallen gebeurt dit
wanneer het doel van de beslissing of de
aanpak niet duidelijk is. Als trainer creëer
je begrip met het delen van jouw benadering en aanpak. Zorg daarom dat tijdens
de bijeenkomst de rollen van trainer,
coach en ouders aan bod komen, evenals
de invulling daarvan. Eenzelfde bijeenkomst kan worden georganiseerd aan
het begin van de tweede seizoenshelft.
Dan kan worden geëvalueerd wat er in de
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Knoop regelmatig een gesprek
aan met ouders
eerste helft van het seizoen goed/minder
goed is gegaan. Tevens kunnen er nieuwe
doelen worden gesteld.

Een ouder is geen coach
Voormalig tennisser Jacco Eltingh zei
ooit: “Pa, ik heb liever een goede vader
dan een tweede coach.”
Een treffende omschrijving. De trainer/
coach is door de club aangesteld om het
team vaardigheden bij te brengen op
hockeytechnisch, -tactisch en sociaal
gebied. Dit doet hij op een veilige, plezierige manier. De rol van de ouder is
die van opvoeder en ondersteuner. Als
trainer/coach is het goed om de onder-
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steuning die is weggelegd voor ouders te
benadrukken en benoemen. Dit versterkt
de betrokkenheid.
Ruggensteuntjes voor het omschrijven
van de ondersteuning door ouders zijn:
• Benader de prestaties van uw kind
altijd op een positieve manier.
• Wees altijd zo eerlijk mogelijk ten
aanzien van de talenten, mogelijk
heden en ambities van uw kind.
• Wees hulpvaardig, maar speel niet de
coach.
• Leer uw kind te genieten van de
sport en het sporten.
• Probeer niet uw eigen sportleven te
(her)beleven via uw kind.
• Vergelijk nooit prestaties, technieken
of gedrag van uw kind met andere
kinderen.
• Besef dat sommige opmerkingen veel
langer blijven hangen dan u denkt.
Ouders kunnen op veel manieren van
onschatbare waarde zijn voor de hockeyvereniging en het team. Vraag daar-

om als trainer of er enthousiaste ouders
zijn die een vrijwilligerstaak zouden willen vervullen. Met een positieve bijdrage
aan de ontwikkeling van de vereniging
geven ouders indirect ook een positieve
bijdrage aan de ontwikkeling van hun
kind.
Knoop regelmatig een gesprek aan met
ouders na trainingen of wedstrijden. Dit
geeft je meer inzicht in de beleving van
de ouders met betrekking tot het team
of het kind. Voor jou als trainer is deze
informatie van groot belang. Het is een
reflectie op jouw inspanning als trainer.
Elke trainer moet daarom toegankelijk
blijven voor ouders die vragen of problemen hebben.

Voorbeeld uit de praktijk:
van discussie tot conflict
Een discussie met een ouder van een
kind uit een D8-tal liep eens erg hoog
op. De moeder vond dat haar zoon de
sleeppush moest leren, terwijl de trainer vond dat hij zijn basistechnieken
nog niet onder controle had. Daarnaast ondersteunde het clubbeleid
specialisatie in D8-tallen niet. Dit meningsverschil escaleerde, doordat de
moeder medestanders ging zoeken
bij andere ouders. Bovendien wilde
de trainer niet meer met de moeder
praten. Uiteindelijk heeft de voorzitter
de situatie moeten sussen.

Botsing en conflict
Heb je als trainer gezorgd voor een goede voorbereiding op het seizoen, de trainingen en de wedstrijden? En betrek je
de ouders herhaaldelijk bij het teamproces? Dan nog kan er soms een conflict
ontstaan. Bij een conflict hebben twee

of meer mensen tegengestelde opvattingen of wensen. Het kan een verschil van
mening zijn over trainingen, wedstrijden,
andere kinderen in het team of bepaalde
taken die kinderen hebben. Deze meningsverschillen kunnen hoog oplopen.
In dat geval ontstaat er een conflict.
Bij een conflict speelt er meer dan alleen
de inhoud of de kwestie op zich. Ook
emoties en/of botsende persoonlijkheden spelen vaak een rol. Dit alles maakt

Meningsverschillen kunnen hoog
oplopen
dat het soms erg lastig is om in een conflictsituatie vriendelijk te blijven. Ook is
het niet eenvoudig om naar de ander te
blijven luisteren en open te staan voor
een ander standpunt. Toch is dit wel
vaak de weg naar de oplossing.
Probeer als trainer in een conflictsituatie
altijd rustig en rationeel te blijven. Geef
de ouder de ruimte om zijn verhaal te
doen en stoom af te blazen. Door naar de

Kinderen krijgen de ruimte om zich – al spelend – te ontwikkelen.
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ouder te luisteren kun je erachter komen
wat de reden is van de emotie. En heeft
de ouder door stoom af te blazen de
grootste emotie al geuit? Dan staat hij
weer meer open voor nieuwe argumenten. Probeer deze argumenten altijd zo
feitelijk mogelijk te maken. Blijf daarnaast openstaan voor nieuwe inzichten.

De technisch
directeur kan
meedenken bij
een conflict
Back-up binnen de club
Bij een conflict is er vaak sprake van
meningen die niet verenigbaar zijn. Soms
weet je als trainer niet zeker of je een
oplossing voor het conflict kunt vinden.
In dat geval is het raadzaam contact te
zoeken met een bestuurs- of commissielid met de technische portefeuille. Ook
kun je de technisch directeur om advies
vragen. Die kan vanuit de rol van werkgever meedenken over een oplossing.
In eerste instantie is het logisch dat je
het conflict alsnog zelf oplost, met behulp van eventuele nieuwe inzichten.
Dat is beter voor de relatie met de ouder
op de langere termijn. Lukt dit niet?
Dan kan een gesprek tussen jouzelf als

Een goede
driehoek van
trainer-kindouder maakt het
team ijzersterk

gedrag bij een ouder? Zorg dan dat je
als trainer geen discussie meer aangaat.
Benoem direct dat het gedrag te ver gaat
en beëindig de discussie. Maak bij overtreding van de gedragsregels ook direct
melding bij het bestuur van de vereniging. Het verantwoordelijke bestuurslid
zal daarna het gesprek aangaan met de
betreffende ouder en eventueel sancties
opleggen. Het opleggen van sancties is
niet aan de trainer.

Kaders voor onderbouwing keuzes

Als trainer kun je de binding tussen de ouders versterken.

trainer, een vertegenwoordiger van het
technisch kader en de ouder(s) opheldering bieden.
Een conflict kan in een enkel geval zo
hoog oplopen dat het tot verbaal en
soms zelfs fysiek geweld leidt. Een club
heeft over het algemeen gedragsregels,
waaraan iedereen op en rond het veld
zich moet houden. Het spreekt voor zich
dat trainers op de hoogte zijn van die
gedragsregels en zich daaraan confor
meren. Dat geldt ook voor ouders.
Is er sprake van grensoverschrijdend

Met elkaar en samen spelen.
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Van elke situatie die je als trainer meemaakt op en rond het veld word je beter.
Dat geldt ook voor het omgaan met
ouders. De betrokkenheid van ouders is
onlosmakelijk verbonden met het nastreven van gezamenlijke doelen. Een goede
driehoek trainer-kind-ouder maakt het
team ijzersterk!
Wat hierbij helpt is dat je als trainer jouw
keuzes goed kunt onderbouwen. Hiervoor
bieden het technisch plan en de gedragsregels van de vereniging voldoende kader.
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Mocht dat niet het geval zijn? Ga dan
een gesprek aan met het bestuur of de
technisch verantwoordelijke om de kaders duidelijk te bepalen. Dit kan jou als
trainer ondersteunen bij het opbouwen
van een goede relatie met de ouders. Zo
kun je slagen in het met energie en veel
plezier beter maken van jouw team.

Doen:
• Tot tien tellen.
• Het bij jezelf houden in de vorm van
een ik-boodschap.
• Blijven openstaan voor de feedback
van de ander.
• Luisteren naar de ander en vragen
stellen over zijn motieven en gevoelens. Hiermee leg je de basis voor de
oplossing.
• Een andere, onafhankelijke partij erbij
halen die bemiddelt in het conflict.
• De ander vertellen wat jouw belang is
en wat voor jou acceptabel is.
• Zorgen dat er verder géén misverstanden ontstaan. Geef af en toe een
samenvatting van het verloop van het
conflict, van jouw positie en de positie
van de ander.
• De ander stoom laten afblazen. Voordeel is dat de ander daarna weer meer
openstaat voor jouw kant van de zaak.

Praktische tips voor een conflictsituatie
Niet doen:
• Er andere dingen bijhalen. “En wat ik
ook nog vind is dat...”
• Per se gelijk willen krijgen, ongeacht of
het onderwerp belangrijk voor je is.
• A nderen erbij halen. “Ik sprak laatst
met Jim en die vond ook dat jij...”
• Medestanders zoeken. “Ik ben zo
kwaad op Jantien, vind jij het ook niet
irritant dat ze…?”
• De redelijkheid van de andere partij in
twijfel trekken. “Met jou valt echt niet
te praten.”
• A ls de ander boos wordt, daar automatisch in meegaan.

Ouder en trainer zijn er om het kind de weg te wijzen.
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