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De persoon achter de hockeyer:
van denken naar doen
In een eerder artikel van Hockeyvisie – in maart 2012 – zijn we al eens ingegaan op het belang van de
persoonlijkheid van een hockeyer. In dit vervolgartikel behandelen we vier belangrijke eigenschappen
die we bij iedere hockeyer kunnen onderscheiden: wedstrijdmotivatie, wedstrijdoriëntatie, spelinzicht
en spelstijl. Aan de hand van concrete en herkenbare voorbeelden vertalen we deze dimensies van
‘denken en doen’ naar de hockeypraktijk. Hoe kun jij als trainer/coach omgaan met de persoonlijkheid
en voorkeuren van jouw spelers?
door Roy Bax en Pieter Gallas

Wie zijn de auteurs?
Roy Bax (foto links) heeft onder meer
gehockeyd bij PSV Tegenbosch,
EMHC, HC Den Bosch en HC Eindhoven. Daarna is hij trainer geweest
bij diverse clubs. In het huidige
seizoen is Bax actief als trainer/
coach van HC Tilburg Dames 1.
In 2009 maakte Roy Bax kennis met
Pieter Gallas. Er was een gemeenschappelijke affiniteit met hockey.
Gallas beschikt daarnaast over kennis wat betreft het begeleiden van
talenten binnen andere sporten,
ondersteund door de wetenschap
en jaren van onderzoek in samenwerking met het Academisch ziekenhuis
in Nijmegen. Bax besloot bij Gallas
verder in de leer te gaan en inmiddels werken ze samen binnen Sports
Talent Academy. Deze organisatie
biedt in een brede diversiteit aan
sporten kennis op het gebied van de
begeleiding van sporters, coaches en
teams. Het doel: het bewerkstelligen
van prestatieverbetering en
rendementsverhoging.

De ene speler staat het liefst in de schijnwerpers, is actiegericht en geniet van de sfeer.

Vorig jaar zijn we in het eerste artikel
(Hockeyvisie 1a, editie maart 2012) in
algemene zin ingegaan op de persoon achter de hockeyer. Daarbij gaven we aan dat
de persoonlijkheid van een speler een van
de belangrijkste factoren voor succes is;
iemands persoonlijkheid kan ook binnen
de hockeysport het verschil maken.
De door ons toegepaste systematiek is
gebaseerd op oude kennis, waarvoor de
beroemde psycholoog Carl Gustav Jung
bijna een eeuw geleden de basis heeft
gelegd. In de tientallen jaren daarna zijn
diverse wetenschappers – op basis van
deze theoretische benadering – tot de ont2

dekking gekomen dat er veel relaties te
leggen zijn met neurologisch, fysiologisch
en motorisch gerichte disciplines.

Er zijn denkers
en doeners
Theorie
De persoonlijkheid van een hockeyer
kunnen we omschrijven als de wijze
waarop hij denkt en reageert op een
bepaalde situatie. Dat wordt zichtbaar in
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Wel kun je eerst de ene zijde van de eigenschap toepassen, om daarna de andere
kant van die eigenschap op te gaan.
Natuurlijk kun je de pen verplaatsen van
je linker- naar je rechterhand. Zo kun je
ook eerst rationeel een besluit nemen,
om deze vervolgens te bekijken vanuit je
gevoel of normen en waarden.
Dit geldt voor alle vier genoemde eigenschappen, die we in het vervolg van dit
artikel stuk voor stuk toelichten. Daarbij
koppelen we de inhoudelijke uitleg aan
enkele praktische voorbeelden.

De andere speler is bedachtzaam, ingetogen en gericht op doordachte acties binnen de taakopdracht.

zijn gedrag. Daarmee kan de persoonlijkheid min of meer worden onderverdeeld
in ‘denken’ (mentale activiteiten) en ‘doen’
(fysiologische reacties). We onderscheiden bij een hockeyer vier zeer specifieke
en cruciale eigenschappen:
1. wedstrijdmotivatie;
2. wedstrijdoriëntatie;
3. spelinzicht;
4. spelstijl.
De eerste twee eigenschappen zijn bij een
sporter veelal duidelijk waarneembaar in
zijn gedrag. Een speler ‘presenteert’ zich
als zodanig naar de buitenwereld toe.
In mate van actiegerichtheid, energie,
uitbundigheid, gemotiveerdheid,
gestructureerdheid, besluitvaardigheid,
levensstijl etc.
De derde en vierde eigenschap zijn niet
direct waarneembaar in het gedrag. Al
volgt uit deze mentale eigenschappen van
een sporter uiteraard wel bepaald gedrag.
Kortom, deze mentale processen spelen
zich in (!) de speler af en leiden tot gedrag.
Wij spreken hierbij van voorkeuren. De
genoemde eigenschappen hebben we in
meer of mindere mate in ons. Er is sprake
van een gemiddelde voorkeur tot in het

uiterste geval een uitgesproken voorkeur.
Dit is min of meer te vergelijken met
linkshandigheid en rechtshandigheid.
Hoewel mensen beide kanten kunnen gebruiken, doen zij dit niet even vaak – laat
staan even makkelijk of even succesvol.
Die mate van gebruik verschilt tussen
mensen.

Mentale processen leiden tot
gedrag
Is een voorkeur zwaarder aanwezig bij
een speler? Dan zegt dit iets over de mate
waarin hij de mentale activiteiten en het
betreffende gedrag consequent toepast.
Wat onmogelijk is: op hetzelfde moment
gebruikmaken van beide zijden van een
eigenschap. Iemand kan zich niet tegelijkertijd terughoudend opstellen en de
kar trekken. Het is niet mogelijk om een
beslissing te nemen op een weloverwogen
rationele manier en tegelijkertijd op basis
van je gevoel en normen en waarden.
3

De één is actiegericht, de ander
ingetogen
1. Wedstrijdmotivatie
Met betrekking tot deze eigenschap kunnen we onderscheid maken tussen twee
‘soorten’ spelers, met een eigen voorkeur:
1.	Spelers die op actie gericht zijn. Ze zijn
energiek en druk in de omgang met
alles en iedereen en hun omgeving.
2.	Spelers die juist doordacht of bedachtzaam zijn in hun acties. Ze sluiten zich
meer af van hun omgeving en keren
meer in zichzelf.
Speler met voorkeur 1
Van dit type speler wordt weleens gezegd
dat hij een bemoeial is. Hij heeft overal
een mening over en uit deze mening ook.
Het is iemand die maar steeds aan de
gang wil gaan. Tijdens de teambespreking wil hij altijd even met de spelers
naast hem kletsen; hij is letterlijk op zijn
stoel in beweging.
Deze actiegeoriënteerde speler kan in
een wedstrijd gemakkelijk onbesuisd te
werk gaan. Zijn handelingspatroon gaat
immers uit van het principe doen-denkendoen. Eerst doen. Dan nadenken of het
handig was en met het juiste resultaat.
Om het vervolgens weer te doen – of
anders te doen.
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Speler met voorkeur 2
Van dit type speler zullen sommige
mensen juist zeggen dat hij eens sneller
moet zijn in zijn handelen. Dat hij weleens
wat mag zeggen in het veld. Dat hij uit zijn
schulp moet kruipen.
In de wedstrijd zou deze meer ingetogen
speler weleens kunnen ‘vergeten’ op tijd
in te grijpen. Hij heeft misschien te veel
tijd nodig om na te gaan welke actie op dat
moment de beste is. Dit type speler gaat
namelijk uit van het principe denkendoen-denken. De kans is dan ook groot
dat deze speler in bepaalde situaties –
vooral onbekende – eerst achteruit gaat
lopen. Dit geeft hem de tijd om de situatie
goed in te schatten, om vervolgens met de
juiste actie te komen.

2. Wedstrijdoriëntatie
Ook hier is in algemene zin onderscheid te
maken tussen twee typen spelers:
1.	Spelers die graag volgens een structuur trainen en de wedstrijd spelen.
Ze gaan bij voorkeur uit van een duidelijk opgezet plan.
2.	Spelers die gericht zijn op spontaniteit
en impulsiviteit. Deze spelers nemen
graag enig risico.

Gericht op controle en beheersbaarheid.

Sommige spelers
zijn spontaan en
impulsief
Speler met voorkeur 1
Dit type speler is gericht op controle en
beheersbaarheid. Zeker daar waar het
in lijn is met de gemaakte afspraken. Deze
speler kan hier zelfs zo halsstarrig in vast
blijven zitten dat hij moeite heeft om een
tactische wijziging tijdens de wedstrijd
direct toe te passen. Hij heeft moeite om
de afgesproken speelwijze te veranderen.
Dit type speler handelt dus graag volgens
structuren en afspraken. Hij zal zich
hierdoor snel ergeren aan spelers in zijn
omgeving die daarvan afwijken.

Focus is gericht op de kleine ruimte.

4

Speler met voorkeur 2
Dit type speler heeft veel behoefte aan
vrijheid om te handelen naar eigen
inzichten. Deze speler wil en mag graag
afwijken van de afspraken. Deze vrijheid
kan soms zo ver gaan dat je als coach wilt
dat hij meer in het gareel blijft. Je herkent
vast en zeker die spelers die de bal toch
nog even in een extra actie bij zich houden. Spelers die weten dat de afspraak
was om op een bepaald moment te passen, maar liever toch het duel proberen
te winnen. Dit bijvoorbeeld omdat ze dan
wel erg gaaf in scoringspositie komen te
staan.
Even heel zwart-wit gesteld: dit type speler ziet regels en afspraken meer als iets
om te kunnen verbreken. Hierin zit echter
ook een enorm creatieve en onvoorspelbare factor, die soms een wedstrijd zeer
ten goede kan komen.
Wijkt een teamgenoot niet af van het vastgestelde stramien, terwijl heel duidelijk
is dat de tactiek niet werkt? Dan kan deze
speler geïrriteerd raken.
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Misschien heb je als coach ook spelers
in je team die, wanneer een tactiek niet
werkt, snel terugvallen op het oude en
vertrouwde. Dit is in de meeste gevallen
het type speler met een voorkeur van de
eerste soort. Juist spelers met een tweede
voorkeur zullen het nog verder aankijken.
Zij gaan zelfs variëren als de tactiek even
niet werkt. Overigens kan juist die variatie weer bij de coach tot ergernis leiden,
maar dat hangt weer af van de voorkeur
die de coach zelf op deze eigenschap
heeft.

het zo zijn dat deze speler
het spoor al bijster is na
twee schijven of twee
soorten acties. De rest
van de oefening loopt dan
niet meer volgens plan.
Het opknippen van de oefening is voor deze speler
zeer wenselijk. Op die
manier kun je als trainer
de kwaliteit van leren en
uitvoering bij deze speler
laten toenemen.

Soms kun je
oefeningen beter
opknippen
3. Spelinzicht
Wat betreft spelinzicht kunnen we
grofweg onderscheid maken tussen twee
typen spelers:
1.	Spelers die de details willen horen,
zien, proeven, ruiken of voelen.
2.	Spelers die graag op basis van de grote
lijnen aan de slag gaan. Deze spelers
willen zelf invulling geven aan de
uitgezette lijnen.
Speler met voorkeur 1
Deze speler is praktisch ingesteld en gericht op directe resultaten. Daarbij ligt de
focus op de eerste meters en wat direct in
zijn omgeving gaande is. Hij wil ervaring
in technieken of oefeningen vergaren,
om deze na veel trainen met vertrouwen
te kunnen uitvoeren in een wedstrijd. Hij
gedijt bij informatie die feitelijk, actueel,
realistisch en direct van nut of toepasbaar is. Dit vraagt bij dit type speler ook
om een stap voor stap benadering.
Deze speler traint makkelijker en langer
hetzelfde item, totdat hij dit echt goed beheerst. Pas daarna gaat hij over op andere
items. Hij vindt het ook minder erg om
technieken eerst droog in te trainen, om
ze pas later – na opgedane ervaring – in

Focus op het hele veld.

spelsituaties toe te passen.
Misschien is het als trainer herkenbaar
dat je een prachtige oefening hebt over

De ene speler is
beter in kleine
ruimtes
drie of vier schijven, met diversiteit aan
aannametechnieken en passeer- of lifttechnieken. Heeft een speler nog net niet
alle vertrouwen in deze technieken? Of
beheerst hij ze nog niet volledig? Dan kan
5

Is de uitleg van een
oefening of de oplossing
voor een wedstrijdsituatie te vaag of te abstract?
Of bevat deze te weinig
details? Dan is de kans
groot dat een speler met
deze voorkeur vragen gaat
stellen. Hij zal gedetailleerder willen weten wat
nu precies van hem wordt
verwacht.
Een speler met deze
voorkeur is zeer sterk in
de kleine ruimte. Hij heeft
daarentegen meer moeite
om het spel in te schatten.
Zeker als hij onder druk
komt te staan.
Wellicht is herkenbaar dat
er spelers zijn die in een straal van 10 tot
15 meter rondom hen heen zeer adequaat
en rechtstreeks passes inspelen. Om nu
het gat te zien tussen twee tegenstanders
over 60 meter, dat wordt lastiger. Kijk
maar eens goed als je als trainer een partijtje 4 tegen 4 doet in een ruimte van 10 bij
10 meter. Als je deze ruimte na een minuut
of 10 vergroot tot 30 bij 30 meter, dan hebben spelers met de eerste voorkeur meer
moeite. Ze gaan meer lopen met de bal en
deze ‘brengen’.
Speler met voorkeur 2
Deze speler is intuïtief en gericht op
vervolgacties. De focus ligt op het totale
veld. Daardoor ‘verplaatst’ deze speler de
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bal, in tegenstelling tot de speler met de
eerste voorkeur.
De speler met de tweede voorkeur richt
zich op patronen, verbanden en heeft
een gevoel voor ruimte. Hij kijkt daardoor verder van zich af dan de hiervoor
beschreven speler.

Sommige spelers
willen kunnen
experimenteren

stinctief dan praktisch en functioneel. Hij
heeft behoefte aan een kader over WAT er
gedaan moet worden of WAT er van hem
wordt verwacht. Het HOE wil hij graag
zelf invullen.
Deze speler wil graag nieuwe dingen aanleren. Maar voordat hij zich in de details
van de aangeleerde techniek verdiept, zal
hij snel overgaan tot weer iets anders. Hij
zal dus ook sneller eerder aangeleerde
technieken willen combineren met de net
nieuwe techniek.
Voor de trainer is dit type speler goed te
herkennen, omdat de verveling in een

een strak keurslijf wordt gestoken van
één en dezelfde opdracht. Mag hij geen
gebruikmaken van zijn instinctieve en
creatieve wijze van spelen? Dan is voor
hem de lol er snel af.
Dit betekent vaak ook dat deze speler
minder voorspelbaar is. Tenslotte speelt
hij meer vanuit zijn ingeving dan vanuit
afgesproken structuren. Dat maakt hem
soms onnavolgbaar, voor zowel tegenstanders als medespelers. Hij komt vaak
met verrassende acties voor de dag,
waarmee hij soms mogelijkheden voor
openingen creëert.
Als coach kun je je er tijdens een wedstrijd soms over verbazen dat deze speler
een teamgenoot op 10 meter afstand niet
ziet staan – of pas veel te laat. Dit is een
gevolg van zijn voorkeur om verder van
zich af te kijken. Hierdoor kijkt hij in eerste instantie naar de mogelijkheden die
verderop liggen. Dit maakt dat hij snel een
gat bij de tegenstander opmerkt, terwijl
hij die simpele pass over 5 meter – recht
voor zijn neus – over het hoofd ziet.

Afspraak is
afspraak, vindt
deze speler
4. Spelstijl

Een verrassende actie zorgt voor openingen.

Hij heeft behoefte aan ruimte om zijn
creativiteit en inventiviteit te ontwikkelen. Hij is ook steeds op zoek naar nieuwe
mogelijkheden. Deze speler heeft juist
behoefte aan hoofdlijnen. In trainingen
wil hij zo snel mogelijk aan de slag. Hij wil
kunnen experimenteren op basis van de
opdracht. Hij maakt combinaties van wat
hij kan of denkt te kunnen.
Dit type hockeyer is meer creatief en in-

oefening snel toeslaat. Deze speler zal tijdens een oefening sneller andere dingen
uitproberen. Is hij voor de vierde keer aan
de beurt bij een oefening? Dan doet hij de
aanname toch net anders. Of in tegenstelling tot de bedoelde actie over de backhand van de tegenstander probeert hij het
over diens forehand.
Deze speler kan eerder dan anderen geïrriteerd of gedemotiveerd raken als hij in
6

Eenvoudigweg kunnen we wat betreft
spelstijl onderscheid maken tussen twee
typen spelers:
1.	Spelers met een zeer logische en analytische benadering van het spel.
2.	Spelers met een benadering van het
spel op basis van persoonlijke principes. Deze spelers passen hun speltype
steeds maar weer aan de gevolgen aan
die hun handelen kan hebben voor het
team en henzelf.
Speler met voorkeur 1
De speler met een voorkeur voor de
logische en analytische benadering van
het spel is zeer taakgericht. Hij is gericht
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op rationele oplossingen die logisch zijn
binnen het spelconcept. Daarnaast is hij
vasthoudend en direct. Hij voert de tactiek uit volgens afspraak. Is de afspraak
dat een bal hard moet worden ingepasst,
ook al staat iemand onder druk? Dan
voert hij dit als zodanig uit. Want dat is
nu eenmaal de afspraak. Hij verwacht
van iedereen dat de afspraken worden
nagekomen en dat er in de organisatie van
de afgesproken tactiek wordt gespeeld.
Hij vindt het moeilijker om hiervan af te
wijken dan andere spelers.
Dit type speler gedijt bij competentie. Hij
wil dat ook graag horen; iets goed kunnen
of goed uitvoeren staat bij hem hoog in
het vaandel.
Is de besluitvorming conform afspraken,
maar heeft deze consequenties voor een
ander? Dan is dat maar zo. Zet de coach
bijvoorbeeld iemand op de bank op basis
van een logische gevolgtrekking? Dan zal
dit type speler daar geen enkel probleem
mee hebben. Misschien denkt hij wel iets
als: “Tja, had je maar…” Hierdoor kan dit
type speler weleens als afstandelijk worden ervaren. Overigens beweren we niet
dat deze speler geen gevoel of gevoelens
heeft of kent. Hij heeft vooral de wens
om zaken logisch te kunnen verklaren en
uitvoeren.

Liever zelf in de
problemen dan
een ander
Speler met voorkeur 2
Een speler met deze voorkeur weegt altijd
de consequenties van zijn beslissingen
af. Aan de hand hiervan handelt hij.
Deze speler is procesgericht en gericht
op instinctmatige oplossingen die het
team vooruithelpen. Ook als hij daarbij
moet afwijken van de rationeel gemaakte
afspraken. Als de consequentie van een
afspraak niet overeenkomt met zijn innerlijke waarden en normen, kan het zijn

Nadenken over het effect van de coaching.

dat hij hiervan afwijkt.
Een speler met deze voorkeur verricht
nooit handelingen die anderen in de problemen brengen. Liever brengt hij zichzelf
in de problemen dan een ander erin te
brengen. Juist door het maken van zulke
afwegingen kan hij trager overkomen in
zijn handelingen en besluitvorming.
Toepassing in de praktijk
Wat kun je als trainer/coach met de
informatie die we in dit artikel hebben
geschetst?
Meer begrip
In eerste instantie kan dit alles meer
begrip opleveren voor het handelen van
jouw spelers. Tenslotte worden alle handelingen aangestuurd vanuit het brein.
Een voorbeeld. Rent een speler naar jouw
smaak te lang met de bal over het veld?
Dan kun je als coach roepen dat hij de
bal moet spelen. Maar in dat geval stelt
7

de speler zichzelf wellicht de vraag: waar
moet ik ’m dan naartoe spelen? Het kan
daarom beter zijn om de speler in kwestie
te vragen zijn hoofd op te richten. Want
wat je eigenlijk wilt is dat hij tijdens de
balvoering zijn hoofd optilt, zodat hij
overzicht krijgt. Pas dan ziet hij waar hij
de bal naartoe kan spelen. Het zal dan
ook een groter effect op de speler hebben
als je als coach letterlijk roept wat er in
zijn houding moet gebeuren.
Positieve feedback
Stel: als coach vraag je een speler om een
teamgenoot tijdens de wedstrijd onder
druk in te passen. Is de passer een speler
van het type dat vanuit zijn natuur anderen niet in de problemen wil brengen? Dan
vergroot je als coach de kans op een laag
rendement. De betreffende speler moet
dit eerst hebben geoefend. Ook heeft hij
veel opbouwende kritiek nodig om dit
tijdens een wedstrijd te gaan toepassen.
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Past deze speler het na veel trainen een
keer in de wedstrijd toe en wordt hij hier
negatief op aangesproken? Dan kan het
gevolg zijn dat hij dit die wedstrijd niet
meer doet; hij deed het tenslotte al niet
graag. Positieve aanmoediging is in dit
geval dus essentieel. Kennis over de persoonlijkheid van jouw spelers is daarvoor
wel vereist.

Zorg dat spelers
in hun kracht
komen
Meer rendement en vertrouwen
Weet je meer over de voorkeuren en
eigenschappen van jouw spelers? Dan
heb je als trainer/coach de mogelijkheid
om mensen in hun kracht te krijgen. Juist
vanuit deze kracht, vanuit hun positie,
kun je jouw spelers laten renderen.
Rendement leidt tot meer vertrouwen in
eigen kunnen. En meer vertrouwen in
eigen kunnen leidt weer tot herhaling van
succes. Uiteindelijk heeft dat een positief

gevolg voor de wijze waarop jouw spelers
hun sport beoefenen. Namelijk met veel
meer lol en plezier.

Leer dingen
niet tegen je
natuur in
Oog voor de individuele natuur
Niemand wordt er beter van om dingen
tegen zijn natuur in te doen. Leer je op
een manier die past bij jouw individuele natuur? Dan leidt dit tot een hoger
rendement dan leren tegen alle wetten
van de natuur in. Bijvoorbeeld: een speler
heeft een voorkeur om in een wedstrijd
een aanname met zijn forehand altijd te
vervolgen met een open aanname, door
met de klok mee te draaien. Heeft hij
vooraf moeite om te zien of hij deze aanname veilig kan doen? Draait hij hierdoor
steeds meteen open het duel in, omdat er
al iemand staat? Dan kun je hem als trainer/coach halsstarrig verbieden om deze
open aanname te maken, terwijl je hem

leert om tegen de klok in te draaien. Wat
je ook kunt doen: leer deze speler om zijn
lijf in een andere positie te draaien, voorafgaand aan de aanname. Zo krijgt hij –
met zijn sterkten – meer overzicht. Dit betekent nog steeds een open aanname en
nog steeds een forehand aanname. Maar
nu heeft de speler wel de mogelijkheid om
adequaat op de situatie te reageren.
Dus ook in dit voorbeeld geldt: weet je
wat de eigenschappen en voorkeuren van
jouw spelers zijn? Dan neemt het rendement toe, evenals het spelplezier. Daar
heeft niet alleen de speler baat bij, maar
het hele team.
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bedragen € 2,00 (excl. eenmalige transactiekosten à € 0,85). Voor € 35,00 kunt u een jaarabonnement aanschaffen. Hiervoor ontvangt
u 24 artikelen van Hockeyvisie automatisch in uw mailbox.
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Deze tekst is vanuit praktisch oogpunt geschreven in de mannelijke vorm. Overal waar de
term ‘spelers’ staat vermeld, doelen we eveneens op speelsters. Dit geldt tevens voor
andere gebruikte mannelijke vormen.
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