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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.

Hoe bewust zijn spelers 
met hockey bezig?
DOELGROEP: BREEDTEHOCKEY - VELD



2

HockeyVISIE
Maart  2013

1b

door Lutger Brenninkmeijer

De kunst is dat een speler tijdens een wedstrijd – met continu veranderende situaties – de 
juiste beslissing neemt. En dat in een split second. Geeft hij een pass? Gaat hij het duel aan? Of 
zoekt hij juist de ruimte op? Als coach heb je tijdens het spel weinig invloed op de keuzes die 
jouw spelers maken. Je vertrouwt erop dat zij situaties herkennen en de gemaakte afspraken 
nakomen. Maar hoe kun je dit proces als coach optimaal sturen? Hoe kun je spelers helpen om 
zelfsturend te worden in het veld? Sonja Thomann gaat in op de tools die je kunt gebruiken, bij 
zowel trainingen als wedstrijden.

Hoe bewust zijn spelers 
met hockey bezig?

In een wedstrijd lijden teams vaak on-
nodig balverlies. Regelmatig gaat het mis 
door een verkeerde inschatting. Of door-
dat een speler onvoldoende anticipeert 
op de veranderende situatie. Thomann: 
“Wil je een duel winnen, zowel aanvallend 
als verdedigend? Dan moet je ook de in-
stelling hebben om te winnen. Anders ligt 
de uitkomst buiten jezelf, zoals toeval of 
externe omstandigheden. Daarom is het 
van belang dat je voor jezelf steeds doe-
len stelt en daarbij jouw kracht gebruikt 
om deze te bereiken. Een duel kun je als 
speler nooit vanzelfsprekend ingaan, om-
dat elk duel een andere aanpak of ander 

antwoord vraagt. Belangrijk is dat je je 
daarin flexibel opstelt. Ook een goede 
focus is van belang; je moet weten wat je 
wilt en je daar op richten. Verder moet je 
de bereidheid hebben om het duel in te 
gaan. Neem het initiatief en wacht niet 
op de uitkomsten. Anders loop je continu 
achter de feiten aan.”
Je moet als speler leren omgaan met de 
omstandigheden. Leer kiezen vanuit mo-
gelijkheden en niet vanuit beperkingen. 
Anders zie je ook niet de oplossing en 
ben je vaak reactief bezig. “Je moet je 
hoofd vrij hebben”, stelt Thomann. “Heel 
veel spelers zijn vaak nog met andere 

Wie is Sonja Thomann?

De Duitse Sonja Thomann heeft 
jarenlang in de Bundesliga ge-
speeld, waar ze in 1991 met Bayer 
Leverkusen landskampioen werd. 
Na haar actieve hockeycarrière was 
zij manager van het Duitse nationale 
dames elftal en het Berliner Hockey 
Verband, waar ze de jeugdselecties 
in de regio Berlijn coördineerde. 
Thomann heeft daarnaast decen-
traal training gegeven aan internati-
onals. In 1996 kwam ze naar Neder-
land om bij diverse hockeyclubs als 
trainer/coach aan de slag te gaan. 
Met HGC Heren 1 werd zij in 1996 – 
als eerste vrouwelijke coach – lands-
kampioen. Verder werkte Thomann 
voor de KNHB als trainer/coach van 
Jong Oranje heren, Nederlands A 
en Nederlands B (jongens). Komend 
seizoen is Thomann trainer/coach 
bij de heren van Cartouche. Naast 
het hockey heeft zij zich verdiept 
in yoga en geeft daarin ook les. Zij 
heeft tevens een opleiding gevolgd 
tot therapeute voor energetisch 
lichaamswerk.

Het duel ingaan om het te winnen.  



3

HockeyVISIE
Maart  2013

1b

Het heeft misschien te maken met de 
calvinistische instelling van ‘doe maar ge-
woon, dan doe je al gek genoeg’. In Duits-
land is dat veel minder; daar worden van 
jongs af aan de sterke punten benadrukt. 
Bezig zijn met positieve zaken geeft je 
ook veel meer energie dan je continu 
bezighouden met dingen die fout gaan. 

“Spelers kennen 
sneller hun  
minpunten”

Op school, in het werk en bij het sporten 
wordt in Nederland te veel aandacht ge-
geven aan je mindere punten.” 
Volgens Thomann zijn onderstaande  
zaken van belang:
•	 	In vrijheid gebonden: plezier maken, 

individueel creatief, maar wel binnen 
teamafspraken (dus duidelijkheid).

•	  Spelend leren: hockeyen met op-
drachten, veel partijtjes.

doen ze wel op school of op het werk. 
Terwijl een speler pas effectief traint als 
hij voor elke training weer doelen stelt, 
als hij elke training weer iets wil leren. 
Daarom stimuleer ik mijn spelers om op 
te schrijven wat ze tijdens de training 
geleerd hebben.” 
Een effectief middel, stelt Thomann. “Het 
komt misschien betuttelend over, maar 
het mist zijn doel niet. Je dwingt spelers 
namelijk om er echt over na te denken. Ze 
hoeven ook geen lang verhaal te schrij-
ven. Gewoon een paar steekwoorden is 
genoeg. Vorig jaar hebben wij dat ook 
geïntroduceerd bij Dames 1 van HGC. En 
de grap was dat de speelsters bij het be-
spreken van de doelen en afspraken aan 
het begin van dit seizoen zelf voorstelden 
om door te gaan met het persoonlijke 
notitieboekje.” 

Thomann vervolgt: “Vraag maar eens aan 
jouw spelers wat hun verbeterpunten zijn. 
Ze kunnen meestal direct vertellen wat 
ze moeten verbeteren, maar weten vaak 
niet waar ze sterk in zijn. Dit vind ik wel 
typisch iets van de Nederlandse cultuur. 

dingen bezig. Dan is er niet de juiste 
focus die nodig is voor het nemen van 
beslissingen. Als je hoofd vrij is en je gaat 
dan het duel in, dan kun je anticiperen. 
Herkenning van situaties is deze bewust 
zien en ervaren.” Je moet er dus zelf over 
nadenken (expliciet) en handelen naar 
jouw beslissing (impliciet).

“Je hoofd en 
lichaam 
herkennen de 
oplossingen”

Uit je hoofd en in je lichaam, dat is uitein-
delijk het doel. Maar hoe voorkom je dat 
een speler te veel in de denkstand zit? “Je 
hoofd en lichaam herkennen de oplos-
sing in veelgeoefende situaties”, aldus 
Thomann. “Hoe meer ervaring je hebt in 
situaties, hoe minder je hoeft te denken. 
Na de wedstrijd heb je het gevoel alsof 
alles vanzelf is gegaan, je verliest het 
gevoel van tijd en komt in de flow. Zijn er 
spelers die te veel denken? Dan moeten 
ze hier buiten de wedstrijden aan werken. 
Denken betekent namelijk tijdverlies. 
Het is voor deze spelers belangrijk om te 
ervaren wat het betekent om ‘in hun li-
chaam’ te zitten. Een oefentol is daarvoor 
een prima middel. Ga op de tol staan en 
probeer balans te houden terwijl de trai-
ner je vragen stelt.” 

Jezelf willen verbeteren
Vaak zie je dat spelers naar een training 
komen om te trainen, om uit te voeren 
wat de trainer zegt. Gewoon bezig zijn, 
lekker uitwaaien. Word je daar beter van? 
Ja natuurlijk, als je het maar vaak genoeg 
doet. Maar is je leercurve dan optimaal? 
Thomann reageert: “In Nederland zie ik 
maar al te vaak – zelfs op het hoogste 
niveau – dat spelers vooral tevreden zijn 
over een training als er niet te veel nage-
dacht hoeft te worden. Want nadenken Wat doe ik de volgende wedstrijd beter?

Hoe bewust zijn spelers met hockey bezig?
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“Het doel van 
de training is 
belangrijker dan 
de vorm”

Mogelijke valkuil
Bewust trainen kan ten koste gaan van 
het plezier. Thomann: “Als ik de trainin-
gen van de Hoofdklasse in Nederland 
vergelijk met die in Duitsland, dan is er 
een verschil te herkennen. In Duitsland 
wordt gedisciplineerder en bewuster 
getraind. Duitse spelers gaan meteen aan 
de slag met de opmerkingen van de trai-
ner. In Nederland is er continu ‘discussie 
om de discussie’. Spelers zijn bovendien 
veel minder gefocust bij de uitvoering van 
de oefeningen. De keerzijde is wel dat 
de oefeningen in Duitsland saaier en mo-
notoner zijn. Maar ik vind dat het vooral 
om het doel van de training moet gaan, en 
niet om de vorm. Dat laatste is in Neder-
land behoorlijk in zwang.” 
Thomann staat niet alleen in deze me-
ning. Meerdere coaches, die werkzaam 
zijn op Hoofdklasseniveau, constateren 
dezelfde trend. Wij proberen spelers 
steeds meer te pleasen door een zo leuk 
mogelijke vorm voor de oefening te vin-
den. De essentie van de training blijft 
daardoor vaak onderbelicht.
Wat cruciaal is voor een succesvol be-
wustwordingsproces: herhalen, herhalen 
en nog eens herhalen. De ijkpunten voor 
de trainer in dit proces zijn: 
•	 	aantoonbare verbeteringen op basis 

van anticipatie;
•	 	toepassing van de juiste keuzes;
•	 	houding van de spelers.

Het goede voorbeeld
Thomann vervolgt: “Tijdens de warming-
up kijk ik al hoe mijn spelers in hun vel 
zitten. Ik observeer hun lichaamstaal. 
Spelers komen namelijk zelden naar je  
 

1. Voor de training: geef je spelers de 
opdracht na te denken welke doelen ze 
voor zichzelf willen stellen. 
2. Tijdens de training: stel veel vragen. 
Waarom denk je dat we deze oefening 
doen? Welke oplossing denk je dat het 
best is? Hoe denken jullie deze aanval het 
best op te zetten? Hoe ervaar je die  
 

 
beweging? Laat spelers vooral meeden-
ken. Voorkom dat ze puur de oefening 
afdraaien. 
3. Na de training: vraag de spelers wat 
ze tijdens de training geleerd hebben. 
Vraag of het gelukt is hun doelstellingen 
te halen. Is dit niet gelukt? Laat hen er 
dan over nadenken hoe ze die de volgen-
de keer wel kunnen halen.

“Het is net als op school”, stelt Thomann.  
“Als je een proefwerk op krijgt, dan moet 
je er vaak ook voor studeren. In de klas 
zitten is meestal niet voldoende om een 
goed cijfer te halen; je moet er bewust 
mee bezig zijn. Voor de sport geldt eigen-
lijk hetzelfde!”

•	 	Positieve insteek: het positieve 
benadrukken, vertrouwen opbouwen, 
vanuit het positieve naar de leermo-
menten kijken.

•	 	Duidelijke correcties: het geven van 
duidelijke en korte aanwijzingen, dus 
ook partijtjes stilleggen en kort duide-
lijk maken wat anders moet.

Bewust trainen
De trainer is er verantwoordelijk voor dat 
spelers bewust kunnen trainen. Maar wat 
moet je daarvoor doen? Wordt het dan 
een heel andere training dan je gewend 
bent? “Zoveel verandert er niet! Het gaat 
vooral om toevoegingen”, stelt Thomann, 
die hierbij drie fases onderscheidt. 

“Voor een goed 
cijfer op school 
moet je ook  
studeren”

Samen gedisciplineerd trainen.

Hoe bewust zijn spelers met hockey bezig?
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Thomann. “Ik ga gewoon over op een 
andere oefening. Zelf ben ik niet strak in 
de leer wat betreft de oefenstof van een 
training. Ik werk eerder een thema uit en 
geef mijzelf daarin een paar opties.  
Tijdens de training kies ik wat op dat 
moment het best bij de groep aansluit.” 
De werkwijze van Thomann is door de 
jaren heen veranderd. “Ik ben veel meer 
naar de mens achter de speler gaan kij-
ken. Op dit terrein ben ik geïnspireerd 
door mijn energetische opleiding. Ik kijk 
vooral naar de energetische blokkades 
om de speler vrij in zijn hoofd te krijgen.” 
Een energetische blokkade betekent dat 
ergens de energie niet stroomt. Er staat 
bijvoorbeeld te veel spanning op een 
spiergroep. Denk aan het last hebben van 
schouders en nek. Meestal zijn dan de 

 
keuze: of ditmaal niet trainen of uit een 
 ander vaatje tappen. Maak er overigens 
geen drama van als een speler een keer 
afhaakt.
“Je moet als coach de situatie herken-
nen waarin de speler zit. Dat is vaak al 
voldoende. Even een luisterend oor doet 
wonderen. Als ik hem daarbij kan helpen, 
dan doe ik dat ook graag. Je moet een 
speler niet laten vallen. Kortom, als je van 
de spelers verwacht dat ze bewust bezig 
zijn, dan moet jij als trainer uiteraard 
het goede voorbeeld geven. De meeste 
trainers zien vaak wel dat er iets is bij 
een speler. Maar gaan ze daar vervolgens 
bewust mee om? Doen ze er iets aan? 
Willen ze er aandacht aan geven?” Heel 
ingewikkeld hoeft dit volgens Thomann 
niet te zijn. “Vraag gewoon wat er is. Het 
is geen hogere wiskunde!” 

Energetische blokkades
Een training loopt weleens anders dan 
verwacht. De spelers zijn tenslotte geen 
machines. Als trainer kom je elke keer 
weer voor verrassingen te staan. “Als 
bijvoorbeeld een oefening niet loopt, dan 
maak ik mij daar niet druk om. Ik word 
ook niet boos op de spelers”, aldus  

toe om iets te vertellen, dus je moet zelf 
actief zijn. Je kunt aan hun houding heel 
goed zien wat hun gemoedstoestand is. 
Kijk maar hoe iemand loopt, hoe zijn 
schouders bewegen of hoe verbaal ie-
mand is. Dat zegt vaak al genoeg. Je kunt 
van een speler niet verwachten dat hij 

maximaal resultaat boekt als hij niet goed 
in zijn vel zit. Als ik zie dat de betrokken 
speler zich anders gedraagt, dan vraag ik 
hem of er iets is. Kom ik vervolgens tot 
de conclusie dat de speler op dat moment 
onvoldoende kan leveren voor de trai-
ning? Dan stel ik de speler zelf voor de  

Katalysators voor bewust 
trainen

Thomann hanteert bij haar aanpak 
drie principes. Daarin is zij heel con-
sistent.
1.  Maak oefeningen niet te lang. Zorg 

voor veel afwisseling en ga de indi-
viduele dialoog aan.

 2.  Train niet langer dan 90 minuten 
per trainingssessie in verband met 
de spanningsboog. Kwaliteit gaat 
boven kwantiteit. Zorg voor veel ex-
plosieve en intensieve momenten.

3.  Houd de scherpte erin. Voorkom 
sleur. Zorg voor gerichte opdrach-
ten voor het afsluitende partijtje. 
Houd de spelers scherp tot de 
laatste minuut. Zie het afsluitende 
partijtje niet als speelkwartier waar-
bij je zelf lekker tegen het hekwerk 
kunt leunen. “Ik doe weleens een 
silent game, waarbij spelers niet 
mogen praten. Daarmee dwing ik 
hen heel goed te kijken.”

“Even een luis-
terend oor doet 
wonderen”

“Ik kijk meer 
naar de speler 
achter de  
hockeyer”

Lichaamstaal tijdens de warming-up zegt al veel. 

Hoe bewust zijn spelers met hockey bezig?
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blokkades hebben. Enerzijds betekent dit 
dat je jouw spelers niet te veel opdrach-
ten moet geven. Anderzijds moet je voor-
komen dat ze te weinig focus hebben. Die 
balans is heel belangrijk.”

“In de warming-
up gebruik ik 
yoga-oefeningen”

Thomann brengt haar yoga-ervaring naar 
het hockeyveld. “Ik start de warming-up 
met een paar yoga-oefeningen. Met be-
hulp van ademhalingsoefeningen kunnen 
spelers hun lichaam opladen. Tijdens 
ontspanningsoefeningen kunnen ze hun 
hoofd vrijmaken. Vervolgens doe ik met 
tweetallen zogenaamde ‘partneroefe-
ningen’, waarbij er fysiek contact is. Dit 
genereert saamhorigheid, want tijdens de 

Thomann. “Ik ga daarvoor verder dan 
alleen coachen om de bal.” Dit betekent 
dat Thomann als coach niet alleen de bal 
volgt, maar vooral kijkt hoe de spelers 
in het veld bewegen en wat hun posities 
zijn. “Ik ben ook heel intensief bezig met 
de wisselspelers. Op de bank krijgen ze 
van mij opdrachten mee om gericht te 
kijken. Ik laat hen bijvoorbeeld in kaart 
brengen welke posities de tegenstander 
inneemt bij een strafcorner. Of welke keu-
zes de toekomstige tegenstander maakt. 
Ik betrek spelers ook bij het maken van 
de wedstrijdanalyse en geef hun gerichte 
opdrachten mee. Ook vraag ik weleens 
voor welke oplossing zij zouden kiezen in 
een bepaalde situatie op het veld.”

Het is van belang dat spelers niet te 
gespannen een wedstrijd ingaan. In dat 
geval is het namelijk lastig om goede 
afwegingen te maken. Thomann: “Zoals 
eerder gezegd: zorg er als coach voor dat 
de spelers vrij in hun hoofd zijn en geen 

schouders opgetrokken en niet ontspan-
nen, zodat diegene zijn hoofd niet volle-
dig naar rechts en links kan draaien.

Het totaalplaatje
Als trainer kijk je naar vier elementen: 
technisch, tactisch, fysiek en mentaal. 
“Veel trainers kijken vooral naar de tech-
nische en tactische component. Als de 
speler iets moet aanleren, dan richt ik mij 
vooral op de technische uitvoering. Kom 
je in de fase van het toepassen? Dan richt

“Zorg als trainer 
dat de spelers 
zich vrij voelen”

ik me meer en meer op de mentale com-
ponent, op de instelling van de spelers. 
Laat ik het toelichten met een voorbeeld. 
Als een speler herhaaldelijk de verkeerde 
looplijn kiest, ga ik met hem in gesprek. 
Vaak krijg je dan wel het antwoord van de 
speler. Opvallend is dat veel spelers een 
fout maken, omdat ze denken dat ze iets 
niet kunnen. Of omdat ze bang zijn een 
fout te maken. En juist die stress ver-
oorzaakt dat ze de verkeerde beslissing 
nemen. Dus nogmaals: zorg er als trainer 
voor dat de spelers zich vrij voelen. En 
benadruk vooral niet dat ze iets fout 
doen, maar laat hen zelf nadenken over 
de beste oplossing. Uiteindelijk beklijft 
dit ook het best!”

“Ik ga verder dan 
alleen coachen 
om de bal”

De wedstrijd
Kun je spelers tijdens de wedstrijd be-
wuster laten worden van waar ze mee 
bezig zijn? “Dat kan uitstekend”, zegt 

Nadenken over de gemaakte keuze.

Hoe bewust zijn spelers met hockey bezig?
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voor ons is er makkelijk een moment te 
vinden. Ben je coach van een team dat 
twee keer per week traint? Dan begrijp 
ik dat je na de wedstrijd graag van deze 
gelegenheid gebruikmaakt. Maar wees 
ervan bewust dat de spelers zelden in de 
stemming zijn om dan nog serieus aan de 
bak te moeten.” 
Kies je ervoor om toch een nabespreking 

je ermee wilt bereiken. Ik zie te veel coa-
ches die iets moeten zeggen. Je kunt vaak 
meer schade aanrichten dan dat het iets 
oplevert. 
“Als speelster vond ik de rust altijd een 
zeer vervelende onderbreking. Het haalde 
mij uit mijn ritme. Beperk je als coach 
daarom tot een paar punten. Spreek maar 
een paar minuten en ga ook hier individu-
eel te werk. Doe daarna een oefening om 
de spelers weer in het ritme te brengen. 
We doen dat wel vóór de wedstrijd, dus 
waarom niet voor de tweede helft? Let 
maar eens op hoe vaak er een doelpunt 
valt direct na de rust. In mijn ogen omdat 
het team dat een tegendoelpunt incas-
seert vaak nog op gang moet komen.”

Na de wedstrijd
Als de wedstrijd is afgelopen, moet je dan 
als coach in actie komen? Thomann: “Ik 
doe dat wisselend. Ik ben in ieder geval 
niet het type dat nog even met het team 
een kwartier nabespreekt. Nu trainen 
topteams ook genoeg keer per week, dus 

wedstrijd moet je het met elkaar rooien. 
Ik eindig met een paar korte, krachtige 
afrondoefeningen. Dit alles realiseer ik in 
10-15 minuten.”

De rustbespreking
Veel coaches grijpen de rust aan om hun 
spelers te overladen met informatie. 
“Vaak wordt gesproken over hoe het team 
het best kan anticiperen op de tegenstan-
der”, aldus Thomann. “Maar die

“Spreek in de 
rust maar een 
paar minuten”

tegenstander heeft ook een rustbespre-
king. En wie weet maken ze heel andere, 
nieuwe afspraken. Beperk je daarom 
vooral tot je eigen team. Vraag jezelf als 
coach af waar de rust goed voor is, wat 

Er gaat niets boven afronden. 

Visualisatie als extra tool 

Als je in gedachten een techniek of 
een tactische situatie visualiseert, dan 
geef je aandacht aan deze beweging 
of handeling. Je bereidt je mentaal en 
lichamelijk voor, door deze in je hoofd 
en lichaam te ‘printen’. Bij het skiën 
zie je dit bijvoorbeeld vaak terug, vlak 
voor de start. De skiër loopt met zijn 
ogen dicht alvast de afdaling door. 
Visualiseren is ook in het hockey een 
goede voorbereiding op een optima-
le beweging, of voor het maken van 
tactische keuzes. Ademhalingsoefe-
ningen kunnen je helpen om hierbij te 
ontspannen; dan is er minder afleiding 
bij het visualiseren van beelden.
Visualisatie kan op een heel simpele 
manier. Doe je ogen dicht en probeer 
een situatie terug te halen. Je maakt 
op deze manier je gedachten driedi-
mensionaal. Plaatjes helpen prima bij 
het verwerken van informatie en om 
meer inzicht te krijgen. “Neem met 
visualiseren een situatie voor je en 
kijk of je er een andere oplossing voor 
kunt vinden”, licht Sonja Thomann 
toe. “Het werkt heel effectief, is mijn 
ervaring. Wel moeten sommige 
spelers hiervoor een drempel over. 
Door het sluiten van je ogen verlies 
je namelijk controle en geef je je over 
aan de groep. Niet iedereen durft dat. 
Forceer dit echter niet. Zijn er spelers 
die deze stap (nog) niet willen zetten? 
Stimuleer hen dan om thuis, in hun 
eigen omgeving, het visualiseren te 
oefenen en te ervaren.”

Hoe bewust zijn spelers met hockey bezig?



Hoe bewust zijn spelers met hockey bezig?

official partners Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

HockeyVISIE
Maart  2013

1b

Hockeyvisie is een uitgave van de KNHB. © 2013 KNHB, Nieuwegein. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektro-
nisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Per kwartaal verschijnen 6 artikelen van Hockeyvisie. Hockeyvisie is verkrijgbaar via de webshop van de KNHB. Kosten per artikel  
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.

Redactieraad: Carel van der Staak, Lutger Brenninkmeijer, Wim Kemps, Afke van de Wouw 
 Coördinatie en teksten: KNHB, Woordwijf   Vormgeving: HEFT. Amsterdam    

Fotografie: KNHB / Koen Suyk, Frank Uijlenbroek
Contact: academie@knhb.nl

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.

beeld: ‘Ja, maar hij is ook wel heel goed!’ 
Marc Lammers zei het mooi: ‘Winnaars 
hebben een plan, verliezers hebben een 
excuus.’”

met twee personen. De kunst is dat je bij 
jezelf blijft en niet naar de ander kijkt als 
excuus. Bij kinderen zie je vaak dat ze het 
probleem buiten zichzelf zoeken, bijvoor-

“Sluit de nabe-
spreking altijd 
positief af” 

te houden? “Sluit dan in ieder geval af 
met een positief gevoel, hoe moeizaam 
het allemaal ook was. En als ik het toch 
belangrijk vind om wat te zeggen, dan is 
het vaak in vragende zin. Zoals: waarom 
kon je het in de eerste helft niet opbren-
gen en in de tweede helft wel?”

Een laatste tip 
Thomann geeft nog als tip mee: ”Jong 
geleerd is oud gedaan. We kunnen kin-
deren uitstekend opleiden op het gebied 
van bewust leren. Je kunt op vrij jonge 
leeftijd al de eerste stappen zetten. Leer 
kinderen vanaf het begin om vooral de 
strijd aan te gaan. Dat ze een duel durven 
opzoeken, dat ze dat duel willen winnen. 
Leer hun vooral niet dat ze dat moeten. 
Het gaat vooral om het proces – en niet 
om het resultaat. Sleutel daar pas aan als 
ze in de B-categorie komen. Een duel is 

Geloof in jezelf bij het duel. 


