
Hockeyvisie
2

April  2011

www.knhb.nl

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.

Hockeyvisie is bedoeld  
voor iedereen die als opleider, 
trainer en/of coach actief is 
in de hockeysport binnen 
tophockey, breedtehockey, 
jongste jeugd en/of 
technisch management. 
In iedere artikelenreeks  
worden visies gedeeld, 
kanttekeningen geplaatst, 
nieuwe ontwikkelingen 
gemeld en wetenschappelijke 
onderbouwing aangeboden. 
Hockeyvisie is een uitgave  
van de Koninklijke Nederlandse 
Hockey Bond (KNHB), is 
onafhankelijk en wil alle 
kennis die beschikbaar is op 
het gebied van opleiden en 
coachen met liefhebbers delen.

De coach als performance 
manager
Doelgroep: TOPHOCKEY - VELD
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De coach oude stijl was een specialist 
op zijn vakgebied, vaak een technische 
expert die veel wist over het hockeyspel. 
Hij doceerde en de spelers probeerden de 
kennis die hij deelde op te pakken. Deze 
coach deed er alles aan om zijn spelers 
op detailniveau voor te blijven. Hij was de 
absolute deskundige; aan zijn woorden 
werd niet getwijfeld. Daarnaast was het 
meegenomen als hij in de sociale omgang 
ook een biertje mee kon drinken.
Hoe anders werkt de huidige coach, die 
‘performance manager’ wordt genoemd. 
Is deze performance manager dan geen 
deskundige op zijn vakgebied? Natuurlijk 
wel. Hij is een professional en beheerst 
zijn vak. Maar de invulling van zijn func-
tie is niet te vergelijken met die van voor-
noemde coach oude stijl.

Wat is een performance manager? 
Performance management of ‘resultaat 
management’ is uit het bedrijfsleven 
komen overwaaien. Deze term geeft de 
veranderde werkwijze van de coach goed 
weer. Als performance manager zorgt hij 

dat strategie en beleid in de uitvoering tot 
resultaten leiden – en dus tot succes.

Voorwaarde voor het behalen van resulta ten 
is dat de performance manager zorgt dat de 
prestatie-indicatoren op elk niveau bekend 
zijn. Binnen het hockey betekent dit dat 
iedereen die betrokken is bij het elftal:

1. De teamdoelen kent.
2. Elkaars taken en verant-

woordelijkheid kent.
3. Weet welke middelen er 

zijn om de doelen te halen.
4. De eigen prestatie-indica-

toren kent.

5. Weet hoe en wanneer 
de vorderingen worden 
gemeten.

6. Samenwerken heel hoog in 
het vaandel heeft staan.

7. De menselijke maat 
hanteert.

Ambitie van 
club, begeleiding 
en team moeten 
overeenkomen

door Siegfried Aikman

De coach als performance 
manager
De rol van de coach is de laatste jaren veranderd. Van een technische hockeyspecialist is hij 
steeds meer performance manager geworden. Maar wat verstaan we onder die term? En 
welke werkwijze wordt van een performance manager verwacht? Siegfried Aikman, tot voor 
kort bondscoach van het Japanse herenteam, koppelt daarbij de theorie aan zijn eigen praktijk 
in het internationale tophockey.



3

Hockeyvisie
2

April  2011

zorgen dat de spelers in  goede fysieke 
conditie zijn. De spelers moeten hun 
minimale scores halen tijdens de shuttle 
run test.)

•	 	De	spelers	moeten	hun	individuele	doel-
en en teamdoelen halen. (Denk hierbij 
aan verbetering van basistechnieken 
of de eigen bijdrage aan het tactisch 
concept. Of dat elke speler weet wat zijn 
score op de shuttle run test moet zijn.)

•	 	De	teamprestatie-doelen	moeten	als	
team worden bereikt. (De wedstrijden 
moeten gewonnen worden en tijdens 
toernooien moet het team een vooraf 
bepaalde positie halen. Een indicator kan 
ook zijn of het team een vooraf bepaalde 
strategie succesvol kan toepassen.)

5. Meting van vorderingen 
•	 	Elk teamlid moet de controlemoment-

en kennen. Ook moet hij weten wat 
de gewenste resultaten en kwaliteit 
zijn. Denk hierbij aan de frequentie 
van de shuttle run testen of trainingen 
met hartslagmeters en gps. Hockey-
inhoudelijk moeten spelers weten 
wanneer er een balbezittest op het 
programma staat.

6. Samenwerking
•	 	Goede samenwerking is de haarlem-

merolie voor elk proces waar meer dan 
één persoon bij betrokken is. Samen-
werken is een competentie,  maar ook 
een vaardigheid die getoetst wordt. 

 -  Wat is ieders bijdrage aan het resul-
taat?

 -  Kan iedereen van elkaar opaan?
 -  Houdt men rekening met de anderen?
 -  Worden ontwikkelingen en probleem-

oplossingen onderling besproken?

•	 	Het begeleidingsteam zorgt dat de 
spelers in staat worden gesteld om 
de gewenste prestaties te behalen.

•	 	De spelers zorgen dat ze het gewen-
ste spelniveau bereiken.

3. Middelen
•	 Meerjarenplanning
•	 Periode planning
•	 Budget en begroting
•	 Het begeleidingsteam
•	 Trainingsfaciliteiten
•	 Trainingsfilosofie
•	 Content van de trainingen
•	 Verantwoordingsrapportage
•	 Beoordeling en voortgangscyclus

4. Prestatie-indicatoren
•	 	De	coach	managet	de	staf	en	spelers.	

Daarnaast bewaakt hij de voortgang van 
het trainingsprogramma. (De wedstri-
jden moeten gewonnen worden en 
tijdens toernooien moet het team een 
vooraf bepaalde positie halen.)

•	 	Elk	staflid	moet	vanuit	zijn	specia	lisme	
de vooraf afgesproken resulta ten ha-
len. (De loop- en krachttrainer moeten 

Werkwijze
Wat houden de zeven zojuist genoemde 
punten in? Een korte toelichting.

1. Doelen
•	 	Elke	club	moet	zijn	ambities	uitspre-

ken voor de afgesproken periode. Deze 
moeten overeenkomen met de ambitie 
van begeleiding en team. Het is van 
groot belang dat iedereen zich hier 
vervolgens aan verbindt. 

•	 	Het	doel	kan	zijn	landskampioen	
worden, play-offs halen of niet degra-
deren. Ook kan aanvallend hockey 
spelen of spelers opleiden als doel 
gesteld worden. Of dat aan het eind 
van een periode een bepaald aantal 
spelers een gewenst niveau heeft.

2. Taken en verantwoordelijkheden
Nu het doel bekend is, moet iedereen de 
taken en verantwoordelijkheden kennen. 
Van zichzelf, maar ook van elkaar.
•	 	Het bestuur bepaalt de strategie.
•	 	Het bondsbureau is verantwoordelijk 

voor de administratieve en logistieke 
ondersteuning.

De coach bewaakt 
de voortgang van 
het trainings-
programma

De coach als performance manager
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wilden spelen. Hoe we de competitie in 
dat schema zouden inpassen. Voor de be-
groting hebben we gekeken naar de kos-
ten van de trainingen, huur van velden, 
logies, catering. Maar ook naar de kosten 
van testen en technische hulpmiddelen. 
Denk bijvoorbeeld aan soft- en hardware, 
servers, opslagcapaciteit, netwerken, 
Gamebreaker elite, hartslagmeters, gps, 
camera’s, ballen, ballenmachines, halters 
– en ga zo maar door. Per jaar hebben we 
aangegeven wanneer we welk onderdeel 
nodig hebben.

Van ambitie tot programma
Vervolgens hebben we hockey-inhoudelijk 
gekeken wat we per jaar en per kwartaal 
wilden bereiken. Samen met het bestuur, 
staf en spelers hebben we onze piekmomen-
ten bepaald. De volgende stap was om dit 
uit te werken in trainingsschema’s. We heb-
ben eerst nulmetingen gedaan per speler. 
Op basis hiervan heeft iedere speler een 
individueel programma gekregen. Daarin 

7. De menselijke maat
•	 	Op welke wijze gaat men met elkaar 

om? Ofwel: wat zijn de omgangsvor-
men in het team? En wat is ieders 
rol en bijdrage aan een respectvolle 
omgang in het team?

Planning
Laat ik nu een impressie geven uit mijn 
eigen praktijk bij het nationale heren elftal 
van Japan, waar ik tot februari 2011 als 
bondscoach heb gewerkt. Bij mijn aanstel-
ling heb ik met de bond afgesproken dat ik 
enkele seminars zou geven aan belangstel-
lende coaches. Daarbij zou ik aandacht 
schenken aan basistechnieken en ontwik-
kelingen in het mondiale tophockey. Op 
die manier wilden wij de hockey-inhoude-
lijke kennis op een hoger peil brengen. 
Daarnaast hebben we een meerjarenplan-
ning gemaakt, met een daaraan gekop-
pelde begroting. In deze planning hebben 
we opgenomen hoeveel dagen we wilden 
trainen. Wanneer en waar we wedstrijden 

De coach als performance manager

Het Japanse  
avontuur  
van Aikman

Van mei 2009 tot februari 
2011 was Siegfried Aikman 
actief als bondscoach van 
het Japanse nationale he-
renelftal. 
onder zijn leiding begon 
het team met de Champions 
Challenge-2, waar Japan 
vijfde werd. Daarna volgden 
een WK-kwalificatietoernooi 
(lille) en de east Asian 
games (Hongkong). Bij beide 
toernooien in 2009 werd een 
tweede plaats behaald. In 
2010 maakte de ploeg een 
europese toer. Het vier-
landentoernooi in rusland 
werd gewonnen, gevolgd 
door een zilveren medaille 
bij de Hamburg Masters. Bij 
een toernooi in Nottingham 
moesten de Japanners 
genoegen nemen met de 
vierde en laatste plaats. 
Bij de Asian games, begin 
2011, bleef Japan ondanks 
goed hockey steken op de 
zesde plaats. Na dit toernooi 
beëindigde de Japanse 
bond, die inzet op plaatsing 
voor de olympische Spelen 
van 2012, de samenwerking 
met de bondscoach. Dit tot 
verbazing van Aikman – en 
tot grote onvrede van de 
spelersgroep.
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Voetenwerk en basistechnieken
Voor de verdediging hebben we even-
eens een programma gemaakt. Hierin 
hebben we alle verdedigende technieken 
en strategieën opgenomen. Inclusief het 
daarvoor benodigde voetenwerk. Dit is 
hard nodig, aangezien er in Japan alleen 

we dat gaan testen. Daarvoor is eveneens 
een trainingsprogramma gemaakt. Ook 
voor de verdedigende strafcorner, de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
keeperstrainer en keeper, hebben we een 
programma gemaakt.
De strafcornertrainer heeft een speciaal 
programma gemaakt voor de aanvallende 
corners. Dit heeft hij gedaan in samen-
werking met de aanvallende spelers – en 
uiteraard de rest van de staf. 
Extra aandacht is er voor de specifieke 
spiergroepen en spierketens die voor ieder 
specialisme van belang zijn. Ook hebben 
we technieken voor evenwicht en adem-
haling in het programma opgenomen.

staat wat hij binnen een tijdseenheid moet 
halen – en hoe hij dat kan bereiken. De 
trainingen zijn op dat schema afgesteld. 
Door gebruik te maken van de technische 
ondersteuning is het mogelijk maatwerk te 
leveren, ook in de groepstrainingen. 
Met de keepers en de keeperstrainer 
hebben we besproken waar de keepers 
inhoudelijk aan moeten voldoen en hoe 

Doe het  
onverwachte,  
dus verras

Goede samen-
werking is de 
haarlemmerolie 
voor elk proces

De coach als performance manager
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dat de besprekingen interactief zijn. 
Spelers maken aantekeningen van de 
besprekingen en worden geacht daar 
samen verder over te spreken.
Samenwerken is van groot belang, omdat 
ze op deze wijze kennis kunnen uitwisse-
len. Dit was voor de Japanners overigens 
heel moeilijk. Ze zijn immers gewend dat 
de trainer zegt wat ze moeten doen – wat 
zij vervolgens uitvoeren. Gaandeweg zag 
ik dat de spelers steeds beter in staat wa-
ren te participeren in de besprekingen.

Tactische interactie
We hebben een schema gemaakt voor de 
tactische besprekingen waarin we onder-
deel voor onderdeel hebben behandeld. 
We zijn begonnen met het individueel 
verdedigen en hebben dat uitgebouwd 
naar teamverdediging. Daarna volgt de 
opbouw en het middenveldspel. Uiteinde-
lijk komen we op het creëren van kansen 
en scoren. 
Het raamwerk voor de tactische bespre-
king bestaat uit een paar videofrag-
menten, waarna team en begeleiding 
de probleemstelling bespreken. Spelers 
worden uitgedaagd om onderwerpen ter 
bespreking in te brengen. Ook wordt spe-
lers soms gevraagd een korte inleidende 
presentatie te verzorgen. Belangrijk is 

aandacht was voor de aanval. Het verde-
digen bestond enkel uit het afpakken van 
de bal – met alle daarvoor beschikbare 
middelen (meestal grof geweld, duwen 
en stickslaan).
Opbouwend en aanvallend is een pro-
gramma uitgewerkt om op balbezit te 
kunnen spelen. Centraal hierbij staan 
de basistechnieken van aannemen, 
spelen en lopen met de bal. Hierin is 
voor Japan veel winst te boeken. In 
het aanvallende spel was namelijk het 
scoren van een doelpunt het belang-
rijkst. Met als onbedoeld gevolg dat de 
tegenstander vaak onbelemmerd kon 
tegenaanvallen.
Het scoren hebben we eveneens als 
specialiteit benoemd. Samen hebben we 
een programma opgesteld, met als doel: 
het herkennen van de scoringszones en 
het aanleren van de daarbij behorende 
technieken. Voetenwerk staat ook in dit 
onderdeel centraal, evenals het vol-
gende credo: “Doe het onverwachte, dus 
verras.”

Als coach ben ik 
leider van het  
managementteam

De coach als performance manager

Hockey in Japan:
Kennis vergroten 
door middel van  
voetbalboeken

Japan kent vele competities. 
Hockey is voornamelijk een 
school- en universiteitssport. 
er zijn ook enkele bedrijfs-
clubs die afgestudeerde 
spelers een baan aanbieden 
en hen in de gelegenheid 
stellen om in hun vrije tijd te 
hockeyen. Vakinhoudelijke 
trainersopleidingen kennen 
ze niet in Japan. er is ook 
geen hockeydocumentatie in 
het Japans. Hockeycoaches 
proberen via voetbalboeken 
hun tactische en technische 
kennis te vergroten. gevolg 
is dat de Japanse spelers 
weinig tactische bagage 
meekrijgen. ook hun tech-
nische vaardigheden zijn 
beperkt. Dat wil niet zeggen 
dat de spelers niet veel met 
bal en stick kunnen. Integen-
deel, ze zijn vaak heel handig. 
Wel maken ze veel techni-
sche fouten bij de tactische 
uitvoering.
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eindresultaat. Ook stellen we gezamen-
lijk het programma op en begeleiden we 
het leer- en ontwikkeltraject. 
Belangrijk voor de spelers is de transfor-
matie van ik denk dus ik ben naar een 
meer dynamisch ik beleef dus ik word*.

Ik beleef dus ik word
In mijn coaching filosofie staat op een 
competentiegerichte wijze leren en ont-
wikkelen centraal. Ik stimuleer spelers 
om oplossingen te zoeken voor hun pro-
bleem. Zij kunnen daarbij gebruikmaken 
van de hele staf. Als performance coach 
begeleid ik dit proces en creëer ik, samen 
met betrokkenen, een optimale leerom-
geving. 
De mens zie ik als onderdeel van het 
universum; hij moet meer kunnen dan 
alleen goed hockeyen. De speler moet 
zelfredzaam zijn en vaardigheden ont-
wikkelen die hem helpen om pro-actief 
problemen op te lossen. Er is aandacht 
voor probleemanalyse, probleemstelling, 
brainstormen en oplossingen vinden 
voor het probleem. Ik vind het een leuke 
taak om dit proces te begeleiden. In de 
praktijk manage ik het begeleidingsteam 
en de spelersgroep. Daarnaast maak en 
geef ik – samen met het begeleidingsteam – 
trainingen op maat aan de spelers en naar 
de behoefte van de spelers. 
Als coach werk ik niet meer alleen, maar 
ben ik leider van het managementteam. 
In dit team heeft ieder een eigen specia-
lisme en een eigen verantwoordelijkheid. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor het 

Uitvoering
Het eerste jaar hebben we gebruikt om de 
basisvaardigheden te verbeteren en om 
te wennen aan het internationale tempo. 
In dat jaar hebben we 200 dagen getraind. 
Daarnaast hebben we vier grote interna-
tionale trips gemaakt (zie kader op pagi-
na 4). Terug in Japan hebben we het jaar 
geëvalueerd. Op basis hiervan hebben we 
het programma aangepast. 
Het tweede jaar stond vooral in het teken 
van de Asian Games. We zijn hier uit-
eindelijk zesde geworden. Het was een 
teleurstellend toernooi, waarbij we aan 
de spanning ten onder zijn gegaan. Uiter-
aard hebben we dit toernooi uitvoerig 
geëvalueerd. We waren ons alweer aan 
het voorbereiden op het vervolg, maar 
helaas heb ik mijn klus – plaatsing voor 
de Olympische Spelen afdwingen – niet 
kunnen afmaken.

* Typering van Ed J. Baas uit het boekje  

‘Onbewuste processen in organisaties’.

Japanners zijn 
gewend dat de 
trainer zegt wat  
ze moeten doen

De coach als performance manager

Het eerste jaar 
hebben we 200 
dagen getraind


