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Hockeyvisie

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.

Een sterk en gemotiveerd 
jeugdteam: de negen teamrollen
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Langs de velden horen we met regelmaat 
ouders, trainers, coaches en bestuurders 
klagen over het functioneren van een 
jeugdteam in trainingen en wedstrijden. 
Er is zo weinig beleving, spelvreugde, 
plezier. Dit terwijl de spelers stuk voor 
stuk ‘leuke’ hockeyers zijn. Sommige 
critici verwijten een aantal spelers gebrek 
aan inzet. Anderen zien geen ‘chemie’ 
ontstaan in het team. Ook wordt een ge
brek aan technische of tactische bagage 
weleens aangewezen als oorzaak. 
In dit artikel gaan we in op een bepalende 
factor voor beleving, spelvreugde en ple
zier, namelijk de samenstelling van een 

jeugdteam. In hoeverre heeft deze invloed 
op de sterkte en motivatie van een team?

De samenstelling van een team
Het is vrij eenvoudig om een team samen 
te stellen, wanneer je de technische en 
tactische kwaliteiten die een speler nodig 
heeft heel concreet kunt omschrijven. 
Denk bijvoorbeeld aan het functieprofiel 
van een spelverdeler bij volleybal, of een 
spits bij hockey. Dit profiel kun je heel 
concreet omschrijven voor wat betreft de 
spelinhoudelijke kwaliteiten: techniek, 
tactiek, fysiek en mentaliteit. Deze kwa
liteiten zijn namelijk te beschrijven en te 

door Rogier Beliën

Hoe is het toch mogelijk dat vergelijkbare jeugdteams wisselend presteren? Een van de oorzaken kan de 
samenstelling van het team zijn. De teamsamenstelling is immers een belangrijke succes factor die een rol 
speelt bij beleving, spelvreugde en plezier in hockey. In dit artikel van Hockey visie gaan we niet in op techni-
sche en tactische aspecten, maar op het gedrag dat spelers vertonen binnen een team. Welke negen teamrol-
len onderscheiden we? En hoe kun je kennis over deze rollen gebruiken voor het versterken van jouw team?

Een sterk en gemotiveerd 
jeugdteam: de negen teamrollen
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Wie is Rogier Beliën?

rogier Beliën is docent 
teamsporten aan de Aca-
demie voor lichamelijke 
opvoeding te Amsterdam. 
Daarnaast is hij leercoach 
voor de KNHB (HT2 en 
HT3) en KNlTB (Tl3). Voor 
NoC*NSF verzorgt Beliën 
de audits en accreditaties 
voor de beroepsoplei-
dingen van verschillende 
sportbonden. Verder ont-
wikkelt hij schooltennispro-
gramma’s voor de KNlTB 
en onderwijsprogramma’s 
voor MBo-beroepsoplei-
dingen. Deze activiteiten 
vinden plaats vanuit Bureau 
goals, een consultancy bu-
reau voor sport, onderwijs 
en management. Zie ook 
www.bureaugoals.nl.

Een gemotiveerd jeugdteam. 
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De criteria om te komen tot een team
indeling lijken talent, leeftijd en bestaan
de vriendschappen te zijn, veel meer 
dan de individuele karakters. Daarmee 
stellen verenigingen teams samen waar
van je maar moet afwachten hoe zij gaan 
 functioneren. Dit is een herkenbaar  
fenomeen binnen de jeugdsport in  
Nederland. Een indelingspuzzel waar de 
jeugdcommissie en technische commis
sie elk jaar weer mee te maken hebben. 
Vervolgens is het een zaak en taak van 
trainer en coach om het groepsproces te 
begeleiden!

het omgaan met tegenslagen (mentaal). 
De technische staf kan dan ‘zien  
en/of horen wat iemand kan of weet’. 
In de sportpraktijk werkt het hoofdza
kelijk op deze manier. Een (top)speler is 
interessant voor (top)clubs omdat zijn 
spelinhoudelijke kwaliteiten fantastisch 
zijn. Hij wordt gevraagd op basis van wat 
men van hem ziet – op speltechnisch en 
tactisch gebied – en welke specialisti
sche vaardigheden hij bezit. Hij wordt, in 
algemene zin, niet gevraagd op basis van 
hoe hij zich communicatief gedraagt of 
gaat gedragen in een team. 

testen in concreet waarneembaar gedrag. 
Bijvoorbeeld het open aannemen van een 
hard ingespeelde bal (technisch), losko
men van een verdediger (tactisch), snel
heid op de eerste vijf meter (fysiek) of 
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Sommige vaar-
digheden kun 
je heel concreet 
beschrijven

Discipline binnen en buiten het veld.

Een sterk en gemotiveerd jeugdteam: de negen teamrollen
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gingen die aan een teamprestatie bij
dragen, zijn in clusters samen te vatten. 
R.M. Belbin heeft dit uitgewerkt in ne
gen teamrollen. Deze zijn oorspronke
lijk ontwikkeld voor de werkomgeving, 
zoals bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. 
De negen uitgewerkte rollen zijn uiter
aard ook prima te vertalen naar een 
sportteam.
Elke rol heeft zijn bijdrage voor het team of 
de teamprestatie. Elke rol heeft overigens 
ook bepaalde zwakheden, de zogenoemde 
‘toelaatbare zwakheden’. Let erop dat elke 
teambijdrage, wanneer je deze overdrijft, 
negatief wordt. Neem bijvoorbeeld disci
pline. Dit is een positieve bijdrage van een 
‘bedrijfsman’, een van de negen teamrollen. 

Maar je gaat je ergeren aan het kind dat al
tijd gedisciplineerd is en in jouw ogen nooit 
een stapje minder durft te doen.
Hieronder zijn de negen teamrollen 
uitgewerkt. Aan wie denk je in jouw 
hockeyteam als je deze leest? En herken 
je jezelf hierin, als trainer of coach van 
het team?

1. De plant
Motto van speler: “Het komt helemaal 
goed. Hoe beter de tegenstander, hoe 
groter de uitdaging.”
Rolbeschrijving en bijdrage aan het team: 
creatief, grote verbeeldingskracht, onor
thodox. Lost moeilijke problemen op.

Uit verschillende onderzoeken, onder 
andere gedaan door de Britse weten
schapper M.R. Belbin, blijkt dat bepaalde 
personen bepaalde rollen op zich nemen. 
Het patroon waarmee die rollen verdeeld 
worden, heeft een cruciale invloed op de 
resultaten die een team gaat boeken. Men
sen – ook sporters – nemen een rol aan die 
het best bij hun karakter past. Een oneven
wichtige verdeling tussen rollen en taken 
leidt tot een mager teamresultaat. 
Een sterk en gemotiveerd jeugdteam ver
eist méér dan alleen kunnen hockeyen. 
Natuurlijk heeft elk team kundige men
sen nodig, maar de samenstelling ervan 
is eveneens van cruciaal belang. Het 
inzichtelijk maken van teamrollen is geen 
gebruikelijk indelingscriterium voor de 
technische commissie in de samenstelling 
van jeugdteams. Uiteraard niet. Maar hoe 
kunnen we in de praktijk omgaan met dit 
model ten behoeve van het team? 

De negen teamrollen
Kinderen kunnen zich op een oneindig 
aantal manieren gedragen. De gedra

Evenwichtige verdeling
Er zijn jeugdteams die nooit vorm krijgen. 
Spelers zijn ‘aan het einde van de rit’ blij 
dat ze elkaar en/of de trainer nooit meer 
hoeven te zien. Sommige teams hebben 
voortdurend conflicten tussen spelers 
onderling, of tussen spelers en trainer. 
Andere teams lijken voor de buitenwe

reld heel efficiënt te functioneren, terwijl 
er achter de schermen een tijdbom tikt. 
Sommige spelers zijn zo beperkt in hun 
observatievermogen wat betreft teamrol
len of processen, dat ze die tijdbom nooit 
hebben opgemerkt – tot het moment van 
ontploffen.
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Welke rol past bij 
welke speler in 
jouw team?

Elke rol heeft zijn 
bijdrage voor het 
team of de team-
prestatie

Een sterk jeugd-
team vereist 
méér dan alleen 
kunnen hockeyen

op weg om een specialist te worden? 
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Rolbeschrijving en bijdrage aan het 
team: gedisciplineerd, betrouwbaar, 
 behoudend, efficiënt. Zet ideeën om in 
praktische handelingen.
Toelaatbare zwakheden: niet erg flexibel. 
Reageert traag wanneer zich nieuwe 
 mogelijkheden voordoen.

8. De zorgdrager
Motto van speler: “Mijn moeder zei dat ze 
mij hier zou ophalen.”
Rolbeschrijving en bijdrage aan het 
team: nauwgezet, gewetensvol, gespan
nen. Is alert op vergissingen. Zorgt dat de 
dingen op tijd gebeuren.
Toelaatbare zwakheden: geneigd zich 
onnodig zorgen te maken. Delegeert niet 
graag. Is soms een muggenzifter.

9. De specialist
Motto van speler: “Als ik de bal krijg, 
speel ik meteen naar voren.”
Rolbeschrijving en bijdrage aan 
het team: doelbewust, initiatiefrijk, 

5. De monitor
Motto van speler: “We kunnen het ook zo 
doen.”
Rolbeschrijving en bijdrage aan het team: 
nuchter, strategisch inzicht, goed onder
scheidingsvermogen. Ziet alle opties. Heeft 
een scherp beoordelingsvermogen.
Toelaatbare zwakheden: mist gedreven
heid en het vermogen anderen te motive
ren. Is te kritisch.

6. De groepswerker
Motto van speler: “Als jij het goed vindt, 
vind ik het ook goed.”
Rolbeschrijving en bijdrage aan het team: 
coöperatief, mild, opmerkzaam, diploma
tiek. Luistert goed. Brengt rust in de tent.
Toelaatbare zwakheden: besluiteloos in 
moeilijke situaties. Laat zich makkelijk 
beïnvloeden.

7. De bedrijfsman
Motto van speler: “Van hard werken smelt 
je echt niet hoor.”

Toelaatbare zwakheden: let niet op de
tails. Gaat zozeer in zijn spel op dat hij 
niet effectief kan communiceren.

2.    De brononderzoeker
Motto van speler: “Ik vraag wel even.”
Rolbeschrijving en bijdrage aan het 
team: extrovert, enthousiast, communica
tief. Onderzoekt nieuwe mogelijkheden. 
Legt contacten.
Toelaatbare zwakheden: te optimistisch. 
Verliest interesse als het eerste enthousi
asme gezakt is.

3. De voorzitter
Motto van speler: “We spelen op dat veld.”
Rolbeschrijving en bijdrage aan het 
team: volwassen, veel zelfvertrouwen. 
Verheldert doelstellingen. Versnelt de 
besluitvorming. Kan goed delegeren.
Toelaatbare zwakheden: heeft iets mani
pulatiefs. Delegeert zijn eigen werk.

De vormer func-
tioneert op zijn 
best onder druk

4. De vormer
Motto van speler: “Ach, ik zeg tenminste 
wat ik vind.”
Rolbeschrijving en bijdrage aan het 
team: uitdagend, dynamisch. Functio
neert op zijn best onder druk. Heeft de 
gedrevenheid en moed die nodig zijn om 
obstakels te overwinnen.
Toelaatbare zwakheden: kan anderen 
provoceren. Kwetst de gevoelens van 
mensen.

Elke speler vervult een rol die bijdraagt aan de teamprestatie.

De bedrijfsman is 
gedisciplineerd, 
maar  weinig 
flexibel
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Inzetten op wederzijdse acceptatie lijkt 
essentieel. Dat geldt ook voor wederzijds 
vertrouwen. Vertrouwen is immers de ba
sis voor teamprestaties, aldus basketbal
coach Ton Boot. Met vertrouwen wordt 
bedoeld dat je zowel elkaars kwaliteiten 
als elkaars valkuilen/zwakheden herkent 
en erkent. Verkeert jouw team in deze si
tuatie? Dan is er – communicatief gezien 
– sprake van een écht topteam. Bij verlies 
ga je letterlijk als team ten onder en bij 
een overwinning zweef je gezamenlijk.

Een sterk jeugdteam
In een sterk team zijn combinaties van 
verschillende rollen terug te vinden. We 
hebben geen zes, acht of elf specialisten 
nodig op het veld. Verder is het onjuist en 
irreëel te veronderstellen dat een jeugd
team alleen sterk is – of kan worden – als 
de verschillende teamleden maar niet te 
veel van de toelaatbare zwakheden tonen. 
Dat is namelijk niet haalbaar en boven
dien ongezond. In elk ‘gezond huwelijk’ 
treedt een stevig portie irritaties en con
flicten op. Datzelfde geldt voor een team. 

Waar het wél om gaat, is de combinatie 
van rollen. Van belang is ook het vermo
gen van de teamleden om hun zwakheden 
te onderkennen en te accepteren. Dit 
vermogen is bij (jongste) jeugdspelers 
uiteraard nog niet zo groot. Het gaat dus 
meer om het vermogen van de trainer en 
coach dit complexe proces te sturen. Hoe 
doe je dat?

 toegewijd. Voorziet in kennis en 
 vaardigheden waaraan een tekort is.
Toelaatbare zwakheden: inbreng is 
 beperkt tot een klein gebied. Blijft te lang 
stilstaan bij technische details. Heeft 
geen oog voor het grote geheel.

Maak onder-
scheid tussen de 
teamrol en de 
functionele rol

Enige nuance
Als je eenmaal kennis hebt van de 
 genoemde negen rollen, kun je mensen 
in jouw omgeving voortdurend etiketten 
opplakken. Jezelf, je partner, je collega’s, 
de kinderen in jouw hockeyteam en ga zo 
maar door. “Jij bent zus en jij bent zo…” 
De werkelijkheid is natuurlijk iets genu
anceerder, en wel in drie opzichten.

1.  De wijze van gedragen is afhankelijk 
van de situatie waarin je verkeert. Die 
situatie is heel complex. Denk daarbij 
aan belangen, de gemoedstoestand, 
tijdsdruk, de mensen met wie je in die 
situatie verkeert, de thuissituatie, het 
motief/de motivatie waarom je bij het 
team kwam (bijvoorbeeld  
sociaal  contact, iets willen leren, 
 willen  winnen, erbij horen). 

2.  Vanwege die complexe situatie  
‘spelen’ we altijd verschillende rollen 
door elkaar heen. Wel is het zo dat 
iemand over het algemeen meer de 
ene rol inneemt dan de andere. Dit is 
gekoppeld aan het karakter.

3.  Er is onderscheid tussen een team
rol en een functionele rol. Met 
‘teamrol’ bedoelen we een van de 
negen  beschreven rollen. Met ‘func
tionele rol’ doelen we op de ‘offici
ele functie’ die iemand vervult; de 
keeper, de spits, de rechtsachter, de 
trainer etc.
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Ook op jonge  
leeftijd is de  
teamrol van 
invloed

Je hebt niet alleen maar specialisten nodig op het veld. 
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Succes dat je als trainer of coach kunt 
stimuleren, wanneer je besluit door ‘deze 
bril’ naar jouw team te kijken. Het levert 
minstens zo veel op als nadenken over de 
opstelling en de oefenstof.
Tot slot een paar concrete adviezen hoe 
je kunt omgaan met het gedrag van een 
speler, voortkomend uit de teamrol. 
Waarbij is vastgesteld dat de kans klein 
is dat je een uitgebalanceerd team krijgt 
toebedeeld.
•	 		Herken	een	bepaalde	teamrol	bij	een	

speler.
•	 	Respecteer	het	geldende	motto	van	

de beschreven rol – en daarmee het 

langdurig en nauwgezet observeren van 
het gedrag. Heb je een sterk team of 
zie je bijvoorbeeld te veel ‘kapiteins op 
het schip’? Zie je een team dat ook naar 
zichzelf kan kijken? Zie je een kind dat 
aanspreekbaar is op zijn gedrag, op zijn 
bijdrage (positief en negatief) aan het 
team? Maak je onderdeel uit van een 
team waarin wederzijds vertrouwen 
heerst? Deze vragen lijken essentieel. Dat 
geldt ook voor de vraag of jij als trainer 
of coach de kinderen in jouw team kunt 
helpen bij het reflecteren op hun eigen 
gedrag en de consequenties daarvan. 
Als ik kijk naar mijn eigen praktijk: ik be
spreek vaak met het kind of anderen zich 
goed/fijn voelen door zijn gedrag. Zo niet, 
dan benoemen we samen het gewenste 
gedrag. Vervolgens controleren we samen 
of het gedrag verbetert.

Omgaan met gedrag en teamrollen
Dit artikel gaat niet over technische en 
tactische kwaliteit in jeugdhockey. Het 
gaat wel over communicatie en gedrag 
als basis voor spelvreugde en succes. 

Een praktijkvoorbeeld
We gaan nog even terug naar het voor
beeld van de technische commissie. Die 
plaatst kinderen in teams op basis van 
spelinhoudelijke kwaliteiten, leeftijd of 
bestaande vriendschappen. Terecht; de 
commissie kan geen rekening houden 
met de teamrol van bijvoorbeeld  
vijfhonderd jeugdleden. 
Hieronder een situatie die zich in de 
praktijk kan voordoen.

Een kind komt bij een voor hem nieuwe 
of deels bestaande groep. Hij zal zich 
vroeger of later een bepaalde teamrol 
aanmeten. Een kwestie van wachten en 
observeren. Zijn functionele rol is die 
van rechtsachter. Wellicht is zijn teamrol 
die van bedrijfsman. Teamleden, bege-
leiding en ouders zullen hem prijzen om 
zijn teambijdrage. Hij is gedisciplineerd, 
betrouwbaar en efficiënt. Allemaal fan-
tastisch, maar hoe functioneert hij met 
betrekking tot zijn zwakheden en rich-
ting de andere spelers? Vult hij een ander 
positief aan vanuit deze invalshoek? 
Ontstaat er vertrouwen? En wat gebeurt 
er als je als coach deze speler op een 
andere positie zet, bijvoorbeeld die van 
centrale verdediger? Kan hij deze functi-
onele rol ook optimaal invullen, gezien de 
toelaatbare zwakheid van zijn teamrol, 
namelijk gebrek aan flexibiliteit?

Het voorbeeld is fictief, maar voorstel
baar. Het spelresultaat blijkt dus min
stens zo afhankelijk te zijn van teamrol
len/gedrag als van de hockeykwaliteiten 
van een kind. Ook op jonge leeftijd. 

Belangrijke vragen
Hoe herken je bepaalde rollen in jouw 
hockeyteam?  Dat is een kwestie van 
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Met elke rol kunnen omgaan.

Het levert 
 minstens zo veel 
op als nadenken 
over opstelling  
en oefenstof

Help kinderen bij 
het reflecteren op 
hun eigen gedrag
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weerbaar worden. Hoe beter jeugdspelers 
hun teamrol vervullen, die past bij hun 
karakter en kwaliteiten, hoe sterker jouw 
team zal worden. Toch is een team met 
zes voorzitters ook voorstelbaar. Maar als 
er sprake is van een goede verdeling van 
teamrollen en taken, dan is er een goede 
basis voor een sterk en gemotiveerd 
jeugdteam!

•	 	Voel	aan	bij	jezelf	of	je	vindt	dat	be
paald gedrag ‘over een grens gaat’ en/
of niet bijdraagt aan het teamproces 
en resultaat.

•	 	Geef	feedback	op	het	vertoonde	ge
drag en benoem het gewenste gedrag.

•	 	Laat	de	speler	een	eventuele	afspraak	
voor het vervolg zicht en hoorbaar 
bevestigen.

•	 	Controleer	de	voortgang	op	het	ge
wenste gedrag.

•	 	Complimenteer	vooruitgang	op	het	
gewenste gedrag.

•	 	Laat	merken	dat	je	wilt	helpen	in	
plaats van enkel straffen en afkeuren. 

Geduld is het sleutelbegrip. Geduld 
opbrengen is een opgave voor trainers 
en coaches; dit is echt iets waarvoor je 
moeite moet doen. Het is een keuze; kies 
als trainer of coach ervoor deze moeite te 
doen. Help kinderen niet alleen om betere 
spelers te worden, maar ook betere team
spelers met bijbehorend gewenst gedrag. 
Het zal hen helpen in de ontwikkeling van 
generieke competenties, zoals samenwer
ken, luisteren, een mening durven heb
ben, grenzen bewaken, respect tonen en 

gedrag van het kind. Begrijp dus waar 
het gedrag vandaan komt.

•	 	Hetzelfde	geldt	voor	de	toelaatbare	
zwakheid. Dat is overigens iets an
ders dan het goedkeuren of accepte
ren.

•	 	Observeer	of	en	welke	last	het	gedrag	
bezorgt voor een ander, jou en/of het 
team.
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Als trainer of coach moet je geduld hebben.


