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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.

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.
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De interventiemogelijkheden
voor een coach
Voor velen is coachen een erebaan. De opstelling bepalen, een voorbespreking houden, lekker
op de bank zitten en na de wedstrijd een drankje drinken. Maar een coach is meer. Dan rijst
de vraag: hoeveel meer? Wat is de waarde van een coach? In hoeverre heeft hij invloed op de
prestatie van de groep? Hoe kan hij het team vormen? Waar en hoe kan hij ingrijpen? In dit
interview met Hockeyvisie gaat Hans Streeder uitgebreid in op de interventiemogelijkheden
en het belang hiervan voor de teamprestatie.
door Lutger Brenninkmeijer

Wie is Hans Streeder?
Hans Streeder (52), geen
onbekende in de Rabo
Hoofdklasse, gaf al op
16-jarige leeftijd zijn eerste training, op Forescate.
Dat ging hem goed af. Hij
volgde de pedagogische
academie, een gymnastiekopleiding en de
A/B-cursus bij de KNHB.
In 1985 debuteerde hij als
27-jarige trainer/coach in
de hoofdklasse bij HGC.
In de jaren die volgden
koos hij steeds een club op
fietsafstand, zoals HCKZ
en Rotterdam. Met Jong
Oranje heren is Streeder in
1992 Europees kampioen
geworden. Daarnaast is hij
trainer bij het Nederlands
herenelftal geweest onder
de bondscoaches Joost
Bellaart, Michel van den
Heuvel en Roelant Oltmans. Op dit moment is
Streeder actief als fulltime
technisch directeur bij
HC Rotterdam.

Zoek de goede match
Voor zowel de club als de staf als het
team is het belangrijk de rol van de
coach goed te definiëren. Vaak blijkt dat
er geen of slechts een summiere taakomschrijving voor de coach is. Daarnaast is
het essentieel dat de club een coach niet
aanstelt op basis van zijn naam en faam.
Kijk in plaats daarvan of hij wel past bij
de visie en cultuur van de club.
Voor de coach is het van groot belang
dat hij weet wat er binnen een club leeft,
wat de doelstellingen zijn, wat de club
van het team verwacht, welke speelstijl2

voorkeuren er zijn. Pas als de opdracht
van de club past bij de handelwijze van
de kandidaat-coach, kunnen beide partijen een volgende stap zetten. Dit vergroot
de kans op een goede samenwerking en
sportieve successen.
Streeder: “Ik neem nooit een uitdaging
aan zonder te weten wat de cultuur
van de club is en te kijken of deze
bij mij past. Ik zorg ervoor dat we
voorafgaand aan het contract goede
afspraken maken over wat we van elkaar verwachten. Dan kan ik optimaal
functioneren.”
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“Een coach is
leidend, maar
niet almachtig”
De rol van de coach
“Veel coaches overschatten hun rol”, vervolgt Streeder. “Natuurlijk is een coach
leidend in het proces, maar hij is niet
almachtig. Uiteindelijk moet het team de
prestatie op de mat leggen.”
Er zijn volgens Streeder drie fasen te benoemen, waarin de coach een cruciale rol
kan spelen:
• het formeren van het team;
• de voorbereiding op een wedstrijd;
• de coaching tijdens een wedstrijd.
Deze drie fases worden in het vervolg van
dit artikel nader toegelicht.

FORMEREN VAN HET TEAM
Een goede match zoeken geldt niet alleen
voor coaches, maar ook voor spelers.
Streeder verbaast zich erover hoe weinig
spelers zich verdiepen in de potentiële
club waar zij interesse in hebben. “Bij
veel spelers die ik spreek, is ‘hoeveel
kan ik verdienen?’ vaak de eerste vraag.
Weinig spelers kijken of ze wel bij de club
passen, of de clubcultuur bij hun beleving
aansluit.”
Bij het selecteren van een speler kijkt
Streeder naar een viertal basiscriteria:
• Past hij bij de mentaliteit van de club?
• Is hij bereid iets extra’s voor de club te
doen?
• Kan hij het team verder helpen?
• Heeft hij de potentie om dit op termijn
te kunnen?
“Met andere woorden, is hij een aanvulling
voor het team? Past hij in de spelersgroep?
Heeft hij één of meer specifieke kwaliteiten die van waarde voor de groep kunnen
zijn? Denk bijvoorbeeld aan een positie bij
de corner of het beheersen van de hoge
bal of een goede lange pass. De speler
kan ook nuttige kwaliteiten op mentaal

vlak hebben: grenzen verleggen, het team
kunnen motiveren, de ploeg op sleeptouw
nemen als het even wat minder gaat.”
Ook de club moet hierin een goede afweging maken. Hoe vaak gebeurt het
niet dat een speler door een bestuurder
wordt ‘gehaald’, zonder goed na te denken of de speler wel in het team of bij
de club past. “Schoenmaker blijf bij je
leest!”, stelt Streeder dan ook. “Ga als
bestuurder besturen en koop spelers

“Sommigen
moet ik eerder
afremmen dan
stimuleren”
alleen na goed overleg en met een gemeenschappelijke visie; zorg als club
voor duidelijke uitgangspunten en waak
3

daarover. En laat het technische gedeelte over aan de mensen die hiervoor
aangesteld zijn. Het samenstellen van de
selectie is een taak voor de coach en/of
technisch directeur, die bij hun keuzes
de richtlijnen van de club respecteren.
Zo focussen wij ons bij Rotterdam vooral op buitenlandse spelers uit landen
waarvan speelstijl en mentaliteit passen
bij onze Rotterdamse visie.”

VOORBEREIDING OP EEN
WEDSTRIJD
Als trainer/coach van een team met internationals heb je altijd te maken met
een korte voorbereiding van het seizoen.
Internationals komen altijd laat binnen.
Met hen moet je duidelijk afspreken
wanneer ze weer aansluiten bij je team.
Streeder: “Ik luister goed naar de spelers
en geef hun altijd wat extra rust in de
eerste weken. De buitenlandse internationals die spelen bij Rotterdam moet ik
echter eerder afremmen dan stimuleren.
Dat heeft te maken met het feit dat ze
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alleen maar hockeyen. Dit geldt niet voor
Nederlandse internationals, die naast het
hockey ook moeten studeren.
“In een jaar met een Champions Trophy
en een WK is het helemaal moeilijk. Dan
heb je een grote groep spelers nodig.
Je moet immers een aantal wedstrijden
spelen zonder de buitenlandse internationals. Voorafgaande aan het seizoen maak
je duidelijke afspraken met je team en
bestuur hoe je deze zaken gaat regelen.”

hebben een belangrijke inbreng. Ik juich
het toe als ze zelf met ideeën en voorstellen komen. Wel moet duidelijk zijn dat de
coach altijd de eindverantwoordelijkheid
heeft en de beslissingen neemt.”

Contact met spelers
Dan breekt de fase van de trainingsweken aan. Tijdens en rondom de trainingen

speelde je, kon je vrij presteren, hoe gaat het
op werk/school, met familie. Deze lijst heb ik
samengesteld met Alex Pastoor, de huidige
trainer van voetbalclub NEC. Ik neem deze
lijst met enige regelmaat af. Zo kan ik een
goed beeld van een speler krijgen.
“Zie ik zaken staan waarvan ik vind dat ik
er aandacht voor moet hebben? Dan ga
ik met de betreffende speler om de tafel

“Ik juich het
toe als spelers
zelf met ideeën
komen”
Duidelijke hiërarchie
Na het selecteren van de groep is er een
ander cruciaal aandachtspunt: de hiërarchie. Deze moet duidelijk zijn, zowel bij
de spelers als bij de begeleiding. Uiteraard is dit een proces dat de coach tot op
zekere hoogte kan aansturen. Wil je het
team vervolgens verder stappen laten zetten? Dan is het van belang dat de afspraken binnen de groep helder zijn, zodat de
spelers zelfstandig kunnen handelen.
Streeder: “Ik streef ernaar om de spelers
te prikkelen in assertiviteit, dat ze met
je mee gaan denken. Daarom probeer ik
ook veel te ‘klankborden’ met de groep,
meestal op individuele basis. De spelers

kan de coach een aantal tools benutten.
Denk aan individuele gesprekken, groepsgesprekken, vragenlijsten en instructies.
“Ik vind het een voorwaarde dat je goed
contact hebt met jouw spelers”, stelt
Streeder. “Ze moeten zich thuis voelen in
de selectie en op de club. Ik probeer goed
inzicht te hebben in de persoonlijke situatie van elke speler.
“Ik gebruik hiervoor twee instrumenten:
vragenlijsten en persoonlijke gesprekken. Regelmatig stuur ik op de maandag een mail naar de spelers, met de
vraag hoe ze de wedstrijd hebben
ervaren. In mijn vragenlijst komen
onderwerpen aan de orde als: goede
nachtrust, ontspanning, fitheid, hoe
4

zitten. Ik probeer daarbij vooral neutrale
vragen te stellen. Ook houd ik – vooral op
de dinsdag – informele gesprekjes door
zo nu en dan langs te lopen bij spelers.”

“Met voetbaltrainer
Alex Pastoor heb
ik een vragenlijst
opgesteld”
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Beïnvloeden tijdens en rond de
training
Naast het persoonlijk contact kan de
coach via de trainingen zijn boodschap
overbrengen. Streeder: “Heel belangrijk is
dat je een goede balans in de trainingen
bewerkstelligt.” Bij Rotterdam Heren 1
zijn de vijf trainingen in de week als volgt
ingedeeld:
1. een individuele training;
2. een conditietraining;
3. een krachttraining;
4. een tactische training;
5. een slottraining.
Streeder licht toe: “De individuele training gebruik ik om spelers individueel beter te maken. In deze training kijk ik ook
weleens naar de eerstkomende wedstrijd.
Ik geef een speler bijvoorbeeld informatie
over zijn persoonlijke tegenstander of
wat specifieke tips. De tactische training
kan in het teken staan van de tegenstander. De slottraining is erop gericht om
een goed gevoel voor het weekend te krij-

gen, om het zelfvertrouwen te vergroten.
Ik let erop dat ik niet te veel focus leg op
de tegenstander. Ik vind dat we vooral
vanuit onze eigen kracht moeten werken
en ons eigen systeem moeten inslijpen.
“Waar ik wel veel aandacht aan geef: het
maken van afspraken welke systemen we
spelen. Hoe gaan we bijvoorbeeld handelen als we onder druk staan of als het
tegenzit? Hierin is de stem van de spelers
heel waardevol. Op vrijdag, voor de laatste
training, doe ik de teambespreking voor

“Leg niet te veel
focus op de
tegenstander”
de wedstrijd. Centraal bij de voorbespreking staat ons team. En ook daarbij is de
inbreng van spelers welkom. Ik laat hen
nadenken over te maken afspraken voor
5

de wedstrijd. Mijn boodschap is dan ook:
zo kunnen we het aanpakken. Wat is jullie
ervaring de laatste wedstrijden tegen deze
tegenstander? Waar liggen hun krachten?
En waar liggen voor ons de kansen?”

Motiveren en managen van spelers
Als coach ben je niet alleen bezig met
wedstrijdstrategie en het plannen van de
trainingen. Inspireren en stimuleren zijn
niet te onderschatten taken. Streeder: “Ik
wil graag een duidelijke planning hebben
van week en seizoen. Omdat je te maken
hebt met verschillende programma’s
– Jong Oranje, Nederlands elftal, buitenlandse nationale teams – is dat een
voorwaarde voor rust en noodzakelijke
focus. Ik weet precies wanneer spelers
een alternatief programma hebben bij de
KNHB of een buitenlandse programma.
Dat weet ook mijn hele team, zodat we
ver van tevoren kunnen anticiperen.
“Het is binnen een topteam belangrijk
iedere speler het gevoel te geven dat
hij een bijdrage levert aan het team
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“Niemand is
groter dan de
club”
en aan de prestatie. Tijdens het seizoen kunnen blessures ontstaan en
dingen gebeuren, waardoor je een
beroep moet doen op anderen binnen
de groep. Bij ons team is duidelijk dat
we altijd met dezelfde basis beginnen.
Maar de startende elf is na acht minuten al niet meer dezelfde groep. Ik
speel een wedstrijd met vijftien spelers

– en dat weet het team. Wie die vijftien
zijn, kan verschillen. Al zijn de eerste
dertien min of meer zeker.”
Streeder vervolgt: “Spelers moeten verantwoordelijkheid krijgen voor hun presteren als individu, maar ook als onderdeel
van een proces. Zet bijvoorbeeld spelers
in linies bij elkaar en laat hen doelstellingen formuleren. Dit doe ik aan het
begin van het seizoen; alle verdedigers,
middenvelders en spitsen bij elkaar. Zij
maken dan onderling afspraken over het
nemen van verantwoordelijkheden. Ook
geven zij aan waarin ze willen verbeteren.
Het met elkaar bepalen van een gemeenschappelijke doelstelling is altijd goed.

Welke uitdagingen zijn er? En wat zijn de
valkuilen dit jaar?

Binding creëren
“Een vast onderdeel in de planning is dat
we eens in de zes weken een teamactiviteit
hebben. Deze wordt georganiseerd door de
winnaars van de vorige keer. Zo’n activiteit
blijkt heel belangrijk voor een groep waarin
spelers zitten die een eind moeten rijden
om thuis te komen; dit maakt immers dat ze
na een training niet altijd lang blijven. Het
team reageert geweldig op deze activiteiten;
het verbindt enorm.
“Ik vind het verder van groot belang dat
Heren 1 een onderdeel is van de club.
Ik verwacht van mijn spelers dat zij een
herkenbaar gezicht zijn binnen de club.
Niemand is groter dan de club. We tonen
dat af en toe door middel van een clinic.
Of door spelers die training geven aan
jeugdteams. Ook verwacht ik van mijn
spelers dat ze bereid zijn Heren 1 te
vertegenwoordigen op bijeenkomsten
van sponsoren. Daar kunnen zij tegelijk
netwerken om eventueel zaken te regelen
die belangrijk zijn voor hun studie, zoals
een stageplaats.”

COACHING TIJDENS EEN
WEDSTRIJD
De derde fase – na het formeren van het
team en de voorbereiding – is de wedstrijd zelf. Veel hoofdklassecoaches verplaatsen het accent van hun voorbespreking naar de vrijdag. Een luxe, want een
gemiddeld eerste team heeft hier de tijd
natuurlijk niet voor. Door op de vrijdag
een teambespreking te houden, vermijd
je als coach dat je op zondag de spelers te
vol propt met informatie.
Streeder: “Voorkom overload. Zorg ervoor dat de spelers zich vrij voelen om
vanuit hun eigen identiteit te spelen.
Voorkom dat ze bij elke beweging nadenken ‘mag dit wel’; daarmee verlam je
het initiatief en de creativiteit volledig.
Ik herhaal op zondag slechts de belangrijkste zaken die we gedurende de week
met elkaar hebben doorgenomen. Mijn
voorbespreking is er vooral op gericht
6
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“Je controleert de
wedstrijd als je het
tempo/ritme kunt
bepalen”
Zijn er cruciale momenten tijdens een
wedstrijd waarop de coach zijn meerwaarde kan laten zien? “Jawel”, meent
Streeder. “Eerst moet je ervoor zorgen
dat het team zo goed mogelijk in de wedstrijd komt. Ik kijk dan naar onderdelen
die we zelf in de hand kunnen hebben.
Een scheidsrechter is daarbij totaal niet
interessant. Ik concentreer me op: wat
gebeurt er om de bal heen? Hoe is de lichaamstaal? Hoe bewegen de spelers van
mijn team? De belangrijkste taak voor de
coach is om eventuele emotie op het veld
te kanaliseren. Van groot belang is ook
het kijken naar de plaats en de posities
van de spelers waar de bal niet is.”

Kantelende duels
Vervolgens haalt Hans Streeder twee mooie
voorbeelden aan van wedstrijden die voor
de ogen van de coach totaal kantelden.

dat de spelers gefocust aan de wedstrijd
beginnen.”

Cruciale momenten
Voor de meeste coaches is de wedstrijd het
toetje van de week. Opeens zie je iemand
helemaal opbloeien of heel fanatiek worden. Het beeld van de springende coach
langs de lijn kennen we vast allemaal. Maar
in hoeverre heeft de coach nog inbreng
zodra het eerste fluitsignaal is geweest?
Streeder: “Tijdens de wedstrijd is jouw
rol zo goed als uitgespeeld. Dan moe-

“Ik dacht nog:
dit gaat mooi
worden!”
ten de spelers het doen. Jouw grootste
bijdrage ligt in de eerste twee fasen. Nu
is het wachten, kijken of de ingeslagen
weg en de gemaakte keuzes werken. De
truc van de coach is om spelers te laten
doen waar ze goed in zijn!”
7

Halve finale Olympische Spelen 2008,
Nederland-Duitsland
Het stond 1-0 voor Nederland, met nog
vier minuten te spelen. Roelant Oltmans
wilde Teun de Nooijer wisselen voor
Matthijs Brouwer, omdat Duitsland van
tactiek veranderde. De Duitsers begonnen aan een slotoffensief, zodat de
bondscoach wilde zorgen voor een meer
verdedigende balans. Hij slaagde er echter niet in De Nooijer te bereiken in het
veld. De wissel lukte niet. Kort voor het
einde maakten de Duitsers gelijk, waarna
Nederland op strafballen een plek in de
olympische finale misliep.
Play-offs 2008, Bloemendaal-Rotterdam
Rotterdam had de eerste wedstrijd thuis
gewonnen, Bloemendaal het tweede duel.
Tijdens de beslissende derde ontmoeting
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afspraken na. Bij HGC had je Guus Vogels. Die was daar een meester in. Als hij
‘naar huis’ riep, wisten alle spelers precies wat er van hen verwacht werd.”

Stijl van leiding geven
Streeder herhaalt het nog maar eens een
keer: duidelijkheid is van cruciaal belang.
“Zorg dat je vanuit zekerheden werkt,
maak de teamafspraken helder voor iedereen. Dit is uitstekend te trainen. De
kunst is je spelers belangrijk te maken
door hen er intensief bij te betrekken.
Overigens zie ik dat de manier van leiding
geven de laatste jaren verandert. Het is
steeds meer competentiegericht. Spelers
nemen ook steeds meer eigen initiatieven, bijvoorbeeld door zelf een spelersraad in te stellen.
“Aan de andere kant stel ik bij trainingen
ook veel vragen. Ik wil hen dwingen niet
alleen opdrachten uit te voeren. Ze moeten de situatie herkennen en leren hoe
ze hiermee kunnen omgaan, zodat ze zelf
beslissingen kunnen nemen. Dat ze zelf
zien wanneer ze gas moeten geven of juist
het gas eraf moeten halen.”
op Bloemendaal stond het op een gegeven moment 1-1. Rotterdam controleerde
de wedstrijd. Streeder: “Ik dacht nog: dit
gaat mooi worden! Kort daarop scoorde
Bloemendaal echter uit een fast break.
Op dat moment had ik een spelbepalende
speler uit mijn team moeten aanspreken
om rustig te blijven. Ik liet dit na, met
als gevolg dat hij tegen een gele kaart
aanliep. Kort daarop kregen wij een volledig onterechte rode kaart. Dat was het
moment dat Bloemendaal de wedstrijd
helemaal naar zich toetrok en met ruime
cijfers won.”

“Door ervaring
kun je als coach
adequater
ingrijpen”

Vooruit denken
De vraag is of je als coach dergelijke situatie voor kunt zijn. Streeder: “Vaak kun
je achteraf zeggen: ik had op dat moment
zo of zo moeten handelen. Wel krijg je in
de loop der jaren steeds meer ervaring en
kun je steeds sneller en adequater ingrijpen. Maar iets vóór zijn, dat is heel lastig.
Ik probeer wel de scenario’s in beeld te
brengen bij de spelers – en nog meer bij
mijzelf. Zo kan ik deze makkelijk herkennen tijdens de wedstrijd en weet ik hoe te
anticiperen.
“Vooraf probeer ik bijvoorbeeld duidelijk
te maken wat de valkuil voor het team
kan zijn. De kunst is dat de spelers dat
zelf in de wedstrijd gaan herkennen. Wat
daarbij goed werkt, is dat je een speler
hiervoor verantwoordelijk maakt. Eén
speler krijgt de instructie van de kant of
ziet het zelf in het veld. Hij handelt dan,
de rest van de spelers moet leren dit te
zien. Vervolgens komen ze de gemaakte
8

“Een emotionele
speler laat ik nog
even zitten”
Gebruik van interchange
Streeder vervolgt: “Tijdens de wedstrijd
observeer je altijd je spelers. Ook mijn
begeleiding doet dat. Met mijn assistent,
die de interchange regelt, heb ik veel contact. Samen kijken we naar onze spelers.
Dan zien we snel genoeg of ze in de wedstrijd zitten. Soms moet je spelers wakker roepen of wijzen op hun taak. Doet
een speler zaken die tegen de afspraken
zijn, dan wissel ik hem. Vervolgens wijs
ik hem op de afspraken. Ik probeer hem
ook even rustig in de ogen te kijken. Is
een speler te emotioneel? Dan laat ik hem
zitten, omdat zaken dan tegen het team-
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belang ingaan. Op deze manier kun je
uitstekend informatie één op één doorgeven. Maar het is niet zo dat ik elke speler
altijd uitleg waarom ik wissel.
“Waak ervoor dat je de interchange regel
niet ‘gebruikt om het gebruiken’. En kijk
ook naar het type spelers. Zo zijn er spelers die lang in het veld moeten staan om

“Je mag kritisch
zijn, op een
constructieve
manier”
op stoom te komen. Anderen vinden het
juist heerlijk om even te knallen en dan
weer op adem te komen.”

Gebruik van technologie
De multimedia hebben hun intrede gedaan. Video-opnamen zijn niet meer weg

te denken. Streeder: “Spelers ervaren het
als zeer positief om vooral bij de strafcorner snel wat beelden te zien. Zo weten ze
hoe ze de volgende keer moeten anticiperen. Gebruik dergelijke instrumenten wel
heel gericht. Uiteraard kun je als coach
tijdens de wedstrijd je team naar een
ander tactisch plan dirigeren. Maar dat
moet wel getraind en heel simpel om te
zetten zijn. Anders heeft het alleen chaos
tot gevolg.”

Teamsport, samen sterk
Regelmatig zie je een speler die zich
boven de groep verheft. Of die niet zijn
verantwoordelijkheden neemt. Anderen
verwijten maken, ook dat is op elk niveau
zichtbaar. “Ik accepteer het niet wanneer
spelers elkaar afvallen”, stelt Streeder. “In
het veld en daar omheen steun je elkaar.
In de kleedkamer mag je kritisch zijn
en elkaar op een constructieve manier
aanspreken op gemaakte afspraken en
verantwoordelijkheden.
“Verder vind ik het heel belangrijk dat
spelers altijd vanuit hun kwaliteit kunnen

spelen. Daar geef ik graag ruimte voor.
Dat is een grote verantwoordelijkheid
voor de betreffende speler: spelen met
jouw kwaliteit in het belang van het team.
Soms moet je spelers ook in bescherming
nemen; dan haal ik ze er even uit. Maar bij
zware momenten in de wedstrijd heb ik
de neiging erg te vertrouwen op mijn vaste waarden in het team. Dat moeten jonge
spelers leren accepteren; vaak hebben zij
nog niet de juiste perceptie over hun eigen spel en hun positie in het team.”

“Luister en kijk
als coach goed
naar je team”
Conflictbeheersing
Johan Cruijff zou het gezegd kunnen hebben: zolang het goed gaat, is er niets aan
de hand. De rol van de coach is dan ook
verwaarloosbaar. Waar zit het onderscheidende vermogen? Is dat als het minder
gaat in het team? Als de prestaties tegenvallen? Als er steeds verloren wordt? Kun
je als coach dan zo ingrijpen dat het team
de opgaande lijn weer vindt?
Streeder: “Je moet als coach goed luisteren en kijken naar je team. Lichaamstaal is
heel belangrijk in het herkennen van bepaalde irritaties. Hoe reageren spelers op
9
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elkaar? Niet alleen in duels, maar ook in
het onderling coachen van elkaar. Kijk ook
eens naar het inlopen, wie met wie inslaat,
de opvang van jonge spelers, hoe een speler omgaat met zijn directe concurrent.
“Zorg bij het nemen van moeilijke beslissingen dat je goed ‘klankbordt’ met
je begeleiding. Minstens zo belangrijk
is te weten of er draagvlak is binnen je
belangrijke spelersgroep. En maak nooit
een speler binnen de groep te belangrijk.
‘Jongens, geef de bal maar aan Piet, want
dan komt het goed.’ Dit geeft anderen de
indruk dat ze niet meetellen. Dat bevordert de betrokkenheid niet.
“Wanneer er dingen besproken moeten
worden, doe ik dat meestal dezelfde
avond. Geen ruis op de lijn. Al kun je
door omstandigheden soms niet gelijk
reageren. Zijn er zaken in strijd met mijn
basisprincipes? Dan kan ik heel chagrijnig worden en pittig reageren.”
Een pittige reactie op z’n tijd moet kunnen, meent Streeder. “Daar vind ik helemaal niets mis mee; er moet duidelijkheid zijn. Wanneer er een conflict is, dan
moet er worden gepraat. Je moet zulke
zaken direct samen oplossen. Gebeurt
dat niet, dan neem ik de beslissing, zodat
het snel duidelijk is. Uiteraard heb ik
dan mijn begeleiding al geïnformeerd.”

“Ik wil en hoef
niet alles te
weten”
Klankborden en stoelpoten
Streeder streeft naar een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de begeleidingsgroep. “Ik wil
‘klankborden’ met mijn staf. Ook wil ik
dat zij individueel initiatieven nemen. Ik
heb altijd een kleine begeleidingsgroep,
omdat ik korte lijnen van groot belang
vind. Bovendien wil ik echt contact hebben met mijn staf. De manager en de fysio
zijn bijvoorbeeld heel belangrijk binnen

het team. Zij hebben een vertrouwensfunctie die ik volledig respecteer. Wanneer ik signalen krijg van hen, dan vaar
ik daar blind op. Wat ook belangrijk is: ik
wil en hoef niet alles te weten.
“Het hebben van goed contact voorkomt
gedoe; je kunt veel voor zijn. Zijn er problemen binnen de begeleiding? Dan moet
je die zo snel mogelijk oplossen. Ik heb
één keer een enorm probleem gehad binnen mijn begeleidingsteam en heb toen
heel duidelijke keuzes moeten maken.
“Met het bestuur heb ik duidelijke afspraken over mijn verantwoordelijkheden. Heel belangrijk is dat je als trainer/
coach in lastige situaties gesteund wordt.
Dat men niet bij iedere tegenslag aan je
stoelpoten gaat zagen. Het hebben van
duidelijke taakomschrijvingen en een gemeenschappelijk doel is essentieel, zoals
ik al eerder heb aangegeven. Ik ben niet
een coach die enorm veel heilige huisjes
heeft, maar er zijn wel zaken waar ik hei10

lig in geloof. En dit is er één van.
“Binnen mijn team en de club kan ik
soms zeuren over het feit dat ik sommige
spelers gemakzuchtig vind. Maar – zoals
veel trainers en coaches – moet ik weleens geduldiger zijn.”

Enkele tips
Als coach heb je de vrijheid om volledig af
te wijken van de standaard afspraken, zo
vindt Hans Streeder. “Dit heb ik een paar
keer gedaan in mijn carrière. De ervaring
is dat het team hier moeizaam op reageert.
Ik kan zeggen dat deze keuzes niet altijd
een positieve impact op de groep en het
resultaat hadden. Toch moet je soms iets
proberen; het kan immers goed uitpakken.
Neem je als coach onverwachte beslissingen? Besef dan wel dat het team hierdoor
uit balans kan raken, doordat spelers vaak
niet meer weten wat ze moeten doen. Houd
het dus simpel en behoud vooral de rust.”
Nog enkele andere tips tot besluit:
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• G
 a uit van eigen kracht en benut
speciale kwaliteiten van spelers die je
tegen een bepaalde tegenstander kunt
inzetten. Bijvoorbeeld een snelle spits
tegen een trage verdediger.
• Kijk goed welke spelers binnen jouw
team een bepaalde chemie hebben
met elkaar.
• Kijk welke spelers in vorm zijn.
• Kijk welke spelers op sommige
momenten in een wedstrijd hebben
aangetoond fysiek of mentaal sterker
te zijn dan anderen.
• Kijk welke spelers hebben bewezen
om te kunnen gaan met dingen die
in een bepaalde situatie worden
gevraagd.
• Weet wanneer jouw team kwetsbaar
is. Analyseer waar dat vandaan komt
en organiseer je team op zo’n manier
dat je dit voorkomt.
• Analyseer wanneer en hoe wedstrijden worden beslist. Handel hiernaar
door met behulp van de interchange
de juiste mensen in te zetten.
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