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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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hockeyspelers
Met inspiratie (een droom), transpiratie (hard werken) en intrinsieke motivatie (plezier) halen de spelers
en de coach het beste uit zichzelf en het team. Hoe kun je als coach de spelers daarbij zo goed mogelijk
begeleiden? Sportpsycholoog VSPN® en Orthopedagoog Daniëlle van der Klein-Driesen geeft in dit
artikel aandacht aan het verbeteren van de mentale conditie van jonge hockeyspelers. Aan bod komen
verschillende mentale vaardigheden: aandacht richten, spanningscontrole en positief coachen.
door Daniëlle van der Klein-Driesen

Wie is Daniëlle van der
Klein-Driesen?
Daniëlle van der Klein-Driesen
studeerde af aan de Pedagogische
Academie voor Basisonderwijs. Zij
behaalde haar doctoraal in de Pedagogische Wetenschappen (Orthopedagogiek) en de Sportpsychologie.
Daniëlle heeft de accreditatie voor
Praktijksportpsycholoog VSPN®,
Docentsportpsycholoog VSPN® en
Basisgedragstherapeut. Zij heeft een
eigen praktijk voor Sportpsychologie
in Rotterdam ‘Flow Mentale Training’.
Daniëlle begeleidt en traint (top)sporters, talenten en hun ouders, coaches
en scheidsrechters van nationaal tot
internationaal niveau van verschillende sporten, waaronder hockey.
Flow Mentale Training is aangesloten
bij meerdere Olympische Steunpunten, sportbonden en verenigingen en
biedt mentale training voor individuele sporters en teams. Voor meer
informatie: www.flowmentaletraining.nl
of mail naar
info@flowmentaletraining.nl.

Alexander Schop (district Zuid Holland Jongens B): “Ik heb van Danielle geleerd om frustratie en spanning
tijdens een wedstrijd om te zetten naar positieve energie, om te jagen en de medespelers te coachen.”

zoals intelligentie, temperament en zelfvertrouwen en omgeving-gerelateerde
factoren, zoals het gezin, de opvoeding,
de school en de vriendengroep. Als coach
speel je hier een rol in. Door spelers zich
bijvoorbeeld te laten concentreren kunnen je instructies zo goed als mogelijk
worden uitgevoerd. Hieronder enkele
praktische tips.

Verwachtingen als valkuil
Er zijn veel mentale factoren, buiten het
hockey om, die de prestatie van de spelers
beïnvloeden. Persoonlijke eigenschappen

Bij de wedstrijd ga je als coach met je
team voor de winst. Als team de bal in het
doel van de ander spelen. Daar gaat het
2

spel om. Willen winnen kan voor extra
scherpte zorgen. Toch helpt het niet om
alleen maar met het resultaat bezig te

‘Je hersenen
sturen je spieren aan, dus
waarom alleen je
spieren trainen?’
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lever je als coach een belangrijke bijdrage
aan het zelfvertrouwen van de jonge hockeyer. Door die zelfstandigheid worden
de spelers elke wedstrijd een stukje beter.
Ze leren fouten te incasseren als informatie en gaan zelf zoeken naar nieuwe
oplossingen.

Van “denkstand” naar “waarneemstand”

Spelers leren om in onverwachte situaties nieuwe oplossingen te zoeken.

zijn, omdat het vaak doorslaat naar te
veel spanning. Het wordt dan: ‘We moeten
winnen’. Door alleen met het resultaat bezig te zijn zie je ook vaak ‘de helderziende
voorspellingsscan’: ‘Van dit team kunnen
we makkelijk of juist moeilijk winnen’,
‘Zij zijn als eerste geplaatst, dus….’. De
verwachting beïnvloedt dan het spel,
doordat er te moeilijk of te makkelijk
over de wedstrijd wordt gedacht. Dit gaat
ten koste van het ritme, de timing en de
waarneming. Krampachtig spelen of verrast worden doordat de verwachting niet

Door zelfstandigheid worden de
spelers elke
wedstrijd een
stukje beter

klopt geeft soms opvallende uitslagen.
Door het stellen van een resultaatdoel
(kampioen worden, promoveren) is het
duidelijk waar je als coach met het team
voor gaat. Maar een resultaatdoel is niet
alleen afhankelijk van het team zelf. Je
kunt als coach het allerbeste uit je team
gehaald hebben, waarbij de jonge spelers
enorm gegroeid zijn, maar toch het doel
van winst dat seizoen niet gehaald hebben. Een succesvolle coach ben je ook als
de jonge spelers tevreden zijn over wat zij
doen en bereikt hebben. Hierdoor kunnen
zij zich verder ontwikkelen.
Laat de spelers voor zichzelf als individu
bedenken hoe ze het die wedstrijd gaan
aanpakken met meerdere scenario’s.
Daarna kun je dit met het team als geheel
doen. Bij het zwemmen op de 100 m. vrije
slag is het duidelijk. Zo snel mogelijk van
a naar b. Bij hockey zijn er meer onverwachte factoren. Bereid de hockeyspelers er op voor dat ze daar mee kunnen
omgaan. Door hen zelf te laten nadenken,
3

Laat de spelers zich richten op het spel
en hun taak passend bij de spelsituatie.
Zowel in de trainingen als in de wedstrijd
kan dit verstoord worden door de manier
van denken van de speler zelf. Vraag je
daarom als coach af, hoe je de instructies
aan wilt laten komen.
Bij jonge talentvolle hockeyspelers zitten
veel gedreven jongens en meisjes. Zij
willen de beste zijn en geen fouten maken.
Door hun kritische houding verbeteren ze
zichzelf. Soms zijn te kritisch. Gevolg is
dat ze te veel nadenken en analyseren. De
spelers komen in de “denkstand”. Dit gaat
ten koste van hun onbevangen spel vanuit
het gevoel, ”de waarneemstand”.
In de denkstand worden de spelers afgeleid door hun eigen spelanalyses. Ze zijn
minder bezig met bewegen en het jagen
op de bal. De aanwijzingen en instructies
van de coach kunnen verkeerd vertaald
worden (‘ik doe het niet goed’) of er wordt
te lang over nagedacht.

Van jongsaf leren
om te spelen op
intuïtie
Praktische tips
De spelers kun je uit die denkstand halen,
door ze letterlijk naar de bal te laten kijken
(‘ik kijk naar de bal’) en de aandacht te
laten richten op het spel (‘ik let op mijn
teamgenootjes en de tegenstanders’).
Hierdoor verleggen de spelers de aandacht
van binnen (denken) naar buiten en nemen
ze waar wat er in het spel gebeurt (zien).
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Je kunt hen ook letterlijk de hockeystick
in hun handen laten voelen, zodat ze
bewust met de beweging aan de slag
gaan. De coach geeft aanwijzingen als:
“Voel als je de bal slaat”, “Voel hoe je de
bal stopt”, etc. De speler kan op zijn beurt
tegen zichzelf zeggen: “Ik let op….’, ‘Ik kijk
naar……”.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een strafbal.
Dan is de sporter bezig met: “Ik let op de
linker bovenhoek en ik kijk naar de bal”. Bij
een duel zou dit kunnen zijn: “Ik let op de
actie van de tegenstander en ik kijk naar de
bal” of “Ik let op de ruimte en ik kijk naar de
beweging van de tegenstander”.
Het gaat erom dat de coach de spelers van
jongs af aan leert om hun aandacht op het
juiste aspect van het hockeyspel te richten en op intuïtie te spelen. Dit vergroot
hun besluitvaardigheid. In spelvorm kan
dit al op heel jonge leeftijd.

Vroeg beginnen met bewustwording
Jeugdcoaches kunnen in spelvorm jonge
hockeyspelers al vanaf de start vertrouwd
maken met het leren luisteren naar hun
gevoel en het leren focussen op hun handelen. Hoe creatiever de coach, des te leuker
zullen de spelers het vinden. Laat ze spelen
met aandacht. Dus: ‘Ik raak de bal bij de
rode stip’, ‘ik stop de bal’, ‘ik let op mijn
voeten als ik loop’, ‘ik kijk naar de spelers
om mij heen voordat ik sla’, ‘ik zing ‘altijd is
kortjakje ziek’, terwijl ik naar het doel ren
en probeer te scoren’. ‘Ik beweeg met mijn
ogen dicht met de bal over het veld’. Laat
de spelers opmerken wat de verschillen in
aandacht met hun spel doet.
De coach kan de jonge hockeyers leren,
hoe ze hun aandacht positief kunnen richten. Door te zeggen wat ze goed doen en
de spelers dit zelf te laten opschrijven of
te benoemen. De spelers kunnen dit ook
tegen elkaar zeggen. Dit zorgt voor een
positief zelfbeeld van de spelers en het
verbetert de samenwerking. Als ze van
jongs af aan leren kijken naar positieve
spelacties, dan profiteren ze daarvan op
latere leeftijd. Want hun hersenen zijn dan

De spelers weten zelf wat ze moeten doen in rustmomenten.

ingesteld op het doorgeven van zinvolle
signalen (acties die de speler wel wil
doen).
4

De speler weet wat hij waard is en
gebruikt de informatie vanuit zijn spel,
alleen maar om nog beter te worden.
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familie langs de kant en wil het heel graag
goed doen. Angst voor fouten en opkijken
tegen tegenstanders of teamgenoten.
De speler reageert zowel fysiek als
mentaal als er stress ontstaat. Fysiologische veranderingen zijn merkbaar in de
uitvoering en beïnvloeden het spelgedrag,
bij belangrijke spelmomenten zoals de
strafbal of de shoot-out. Het is zinvol als
de speler weet hoe hij zijn hoofd erbij kan
houden en niet blijft hangen in de beslissing van de scheidsrechter of in de fout
die hij gemaakt heeft.

Mentale vaardigheden

Coach leert speler zich te richten op wat goed gaat.

Eerste hulp bij stress
Jonge hockeyspelers verschillen in hoe zij
omgaan met stress (druk die ze ervaren
in trainingen en bij wedstrijden). Als de
spelsituatie meer beladen is, zullen de
emoties heftiger zijn. De manier van reageren hangt af van de persoonlijkheid van
de speler. De één zal dit feller doen dat
de ander. Het kan de belangrijkheid van
de wedstrijd zijn, maar ook wat de speler
zichzelf oplegt: ‘Ik moet goed spelen,
want de regioscout komt kijken’, ‘Ik mag
geen fouten maken’, ‘Ik word altijd boos
als het niet lukt’.
Een beetje spanning helpt om scherp te
zijn, zodat de speler net iets meer kan
laten zien dan normaal. Er is (vaak) te
veel spanning, wanneer de speler tijdens
de wedstrijd minder presteert dan je als
coach, gezien zijn prestaties op de training, zou verwachten.
Dit kan heel veel oorzaken hebben. De
speler voelt zich niet optimaal doordat hij
van de zenuwen slecht geslapen heeft. Hij
ervaart de wedstrijd als de belangrijkste
van het seizoen. Hij voelt dat de warmingup niet lekker gaat. De speler ziet zijn

De coach kan de spelers al vanaf jonge
leeftijd vertrouwd maken met mentale
vaardigheden om spanning te reguleren
en emoties te controleren. Het is zinvol
om dit te doen in samenwerking met een
sportpsycholoog die hier specifiek voor
opgeleid is.
De sportpsycholoog kan onderzoeken
wat de oorzaak is. Waardoor gaat(n)
de speler(s) minder presteren en welke
mentale vaardigheden zijn er nodig? Een
sportpsycholoog kan door zijn observatie

Er	
  gebeurt	
  iets	
  waardoor	
  de	
  
speler	
  druk/stress	
  voelt:	
  
-‐	
  Belangrijke	
  wedstrijd	
  
-‐	
  Scout	
  komt	
  kijken	
  
-‐	
  Straf	
  
-‐	
  Shoot-‐out	
  
-‐	
  Scheids	
  maakt	
  een	
  misser	
  	
  	
  
-‐	
  Speler	
  maakt	
  een	
  “domme”	
  fout	
  

Een beetje
spanning helpt
de speler om
scherp te zijn
gerichte teaminterventies adviseren, die
helpen om de spelers als individu en als
team optimaal te laten functioneren.
De spelers leren de momenten waarop ze
spanning voelen herkennen. Ze krijgen inzicht wat dit met hun hockeygedrag doet.
De spelers kunnen dan mentale vaardigheden zelf inzetten. Zodat ze bij belangrijke wedstrijdmomenten met de druk om
kunnen gaan en controle hebben over hun
emoties en hun eigen hockeyspel.

Emoties kunnen
zowel positief als
negatief zijn
OpEmale	
  Spanning	
  
=	
  Scherp!	
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Fysiek:	
  
Er	
  gebeurt	
  veel	
  in	
  het	
  
lichaam	
  van	
  de	
  speler.	
  
Hartslag	
  en	
  
spierspanning	
  gaan	
  o.a.	
  
omhoog.	
  De	
  ademhaling	
  
versnelt.	
  	
  

Figuur 1: Hockey en spanning.
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Mentaal:	
  
De	
  speler	
  kan	
  
gespannen,	
  angsEg,	
  
hulpeloos,	
  geïrriteerd,	
  
boos	
  worden.	
  Er	
  is	
  
aﬂeiding	
  (geen	
  
concentraEe).	
  

ReacEes	
  verminderen	
  

Hockeygedrag	
  	
  	
  
-‐	
  Verstoring	
  in	
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  Eming	
  en	
  waarneming	
   Inzet	
  Mentale	
  
-‐	
  Meer	
  fouEeve	
  	
  	
  	
  
	
  	
  beslissingen,	
  vermijding	
  Vaardigheden	
  
-‐	
  Boosheid,	
  schelden	
  
-‐	
  PrestaEevermindering	
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Het ‘3xO-model’, Eerste Hulp bij
Vette Stress
Een manier om met acute stress om te
gaan tijdens de wedstrijd is het ‘3xO-model’. Het werkt bij de spelers met veel pit
om de emoties te controleren en geeft de
spelers met minder pit extra energie.
De speler voelt bijvoorbeeld dat hij geïrriteerd raakt door zijn eigen actie. Heel
kort boos zijn mag, maar daarna moet
hij weer verder. De speler doet een diepe
buikademhaling en richt zijn aandacht
weer op het spel (bewegen en aandacht
naar de spelers en de bal). De ‘3xO’ kun je
als coach ook met de groep oefenen.
Een coach kan de speler helpen om in
de optimale spanning te blijven. Door
zijn eigen gedrag als coach te beheersen
bij bijvoorbeeld een fout van de scheidsrechter of een speler. Als de coach hard
schreeuwt, zorgt dit er bij de felle spelers
voor dat ze langer in hun boosheid blijven
hangen. Voor de coach en de spelers geldt:
er te lang in blijven hangen helpt niet,
want het spel gaat door.
Roepen wat er niet goed gaat, geeft
onrust in het team. Als een speler een
fout maakt, benoem dan het spelgedrag
dat je als coach wel wilt zien. Dit maakt
dat spelers makkelijker doorgaan met
hun taak.
Geef de heel felle speler de tijd om even
tot rust te komen (korte wissel). Spreek
dat van te voren met hem af, zodat hij
weet dat het geen straf is. Hij kan dan aan
de kant de 3xO doen, maar dan een wat
langere oefening.

Zorg dat het
team scherp blijft
Om de rust weer te kunnen pakken (voor
de wedstrijd of bij de wissel) kan een
speler de volgende (buik)ademhalingsoefening doen:
3 sec. inademen en 3 sec. uitademen.
3 sec. inademen en 6 sec. uitademen.

Het team complimenteren vergroot de intrinsieke motivatie.

Ontladen
Emoties kunnen zowel positief als negatief
zijn

Zeg iets kort en krachtig tegen jezelf
('kom op!!')

Ontspannen
Je kunt niet bij de vorige gebeurtenis
blijven stilstaan

Bouw een fysiek en mentaal
ontspanningsmoment in (buikademhaling)

Opbouwen
Terug naar de optimale spanning

Doe een korte dribbelpas, positieve en
taakgerichte zelfspraak

Figuur 2: Het 3xO-model, Eerst Hulp bij Vette Stress

3 sec. inademen en 9 sec. uitademen.
Dit kan hij 2-3 keer herhalen. Door de
ademhaling komt er meer zuurstof binnen, de adrenaline zakt en de aandacht
gaat naar het tellen in plaats van naar de
irritatie of onrustgedachtes. De coach
geeft daarna, voordat hij weer gaat spe6

len, een eenvoudige opdracht die goed uit
te voeren is.

Omgevingsfactoren
Denk je als coach alles op de rit te hebben, fysiek en mentaal, dan zijn er allerlei
factoren die mee kunnen spelen in het
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goed functioneren van het team. Ziekte,
blessure, problemen op school of thuis,
spelers die onderling irritaties hebben en
ouders die afzeggen voor een wedstrijd.
Maak je als coach alleen maar druk over
datgene waar je zelf controle over hebt.
Een blessure kun je niet veranderen. Je
kunt als coach de hockeyspeler en zijn
ouders wel uitleggen, waarom je hem nog
geen wedstrijden wilt laten spelen. Je kunt
ouders uitleg geven over het belang van
rust, wanneer je merkt dat een speler te
laat naar bed gaat of te veel dingen te gelijk
doet (hockey, voetbal, tennis en pianoles).
De sportpsycholoog kan als ‘neutrale’
buitenstaander een rol spelen in de begeleiding van ouders door gerichte adviezen
te geven over het (probleem)gedrag van de
sporter en de rol van ouders hierin.

Rol van de ouders
In het mentale proces voor, tijdens en na
de wedstrijd hebben ouders een belangrijke bijdrage. Het is zinvol om de ouders
te instrueren hoe zij hun kind optimaal
kunnen begeleiden bij een wedstrijd. Dit
kan door aan het begin van het seizoen de
regels af te stemmen (waar staan ouders
tijdens de wedstrijd en wat mag er wel
en niet geroepen worden?). Door dit als
groep te doen voelen ouders zich niet persoonlijk aangevallen. Het mooiste is, als
zij zelf ook hun wensen en verwachtingen
kunnen uitspreken, zodat die helder zijn
aan het begin van het seizoen.
Jonge hockeyspelers geven zelf meestal
aan dat zij liever geen aanwijzingen of tips
willen van hun ouders net voor of tijdens

Het samen intens beleven van emotie.

Complimenten
helpen de intrinsieke motivatie
te vergroten
de wedstrijd. Door tips te geven kunnen
ouders onbedoeld hun kind extra spanning bezorgen. Door de jonge hockeyers
zelf hun behoeftes uit te laten spreken,
kunnen zij hun ouders uitleggen wat wel
en niet helpt rondom een wedstrijd. Ze
kunnen dan afspraken maken die voor
beide partijen wenselijk en haalbaar zijn.
De spelers kunnen op hun beurt weer
aangesproken worden op hun gedrag.
Helpt het om je ouders uit te schelden na
een wedstrijd die je verloren hebt of kun
je van je ouders eisen, dat zij niets zeggen
in de auto? Ouders steken er veel tijd en
energie in, dus dat mag door het kind ook
gewaardeerd worden. Zo houden ook de
ouders plezier in de sport.

Intrinsieke motivatie
Een wissel gepaard met een high five.

Een speler die hockeyt omdat hij dat zelf
wil en die plezier heeft in de sport, kan
7

beter met tegenslagen omgaan en stopt
minder snel met de sport. Complimenten
tijdens de trainingen en bij de wedstrijd
helpen de intrinsieke motivatie te vergroten. Afkraken of straffen verkleinen dit.
Belonen in materiaal werkt maar voor
korte duur, want de speler handelt dan
alleen als hij er wat voor krijgt.
Spelers houden plezier als de coach zelf
positief is en met humor spelelementen
in de training kan verwerken. De spelers
leren strijden op een prettige manier. Als
de spelers plezier met elkaar hebben en
elkaar wat gunnen, dan zullen ze als team
sterker worden en het hockeyen leuk
blijven vinden.

Inbreng van de coach
Een goede coach is zichzelf, maar kan
zijn gedrag, waar nodig, wel aanpassen
aan de spelers. Deze differentiatie wordt
toegepast in technische trainingsvormen, maar geldt ook voor de mentale
begeleiding. De coach houdt rekening met
leeftijd, intelligentie en persoonlijkheid.
Hij stelt zichzelf daarbij steeds de vraag:
‘Past mijn aanpak bij de spelers?’.
De ene speler vindt het heerlijk als er
veel afwisseling is in het trainingsprogramma, een andere speler vindt het
verschrikkelijk als er van het schema
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wordt afgeweken of als er telkens wat anders gedaan wordt. De coach zorgt voor
voorspelbaarheid en structuur, maar hij
leert de speler ook dat ‘het soms anders
gaat’. Samen lachen kan de spanning breken en helpen bij het relativeren van de
sportprestatie.

Resultaatgericht of procesgericht coachen?

De speler centraal!
Het gaat om de speler. Luister, kijk goed
en stel vragen. Pas je gedrag als coach
aan, op de behoeftes van zowel de sporter
als zijn ouders. Wanneer de spelers niet
doen wat je wilt, dan kun je kijken ‘Wat
kan ik anders doen, zodat zij wel doen wat
ik van hen verwacht?’. Daarbij heb je nog
steeds de regie zelf in handen.
Elke training worden fysieke technieken
getraind. Het zou mooi zijn als mentale
vaardigheden, net als loopscholing, een
vast onderdeel worden van de hockeytraining van de jeugd. Zodat de spelers
al vanaf jonge leeftijd werken aan hun
mentale conditie.
Ze weten dan hoe zij hun aandacht
kunnen richten en hun emoties onder
controle kunnen houden, bij belangrijke
en spannende hockeymomenten. Ze leren
door te zetten bij tegenslag en durven zelf
beslissingen in het hockeyspel te nemen.
Zo help je als coach de jonge spelers
steeds een stapje dichter bij hun hockeydroom te komen!

NLCoach, het kenniscentrum
voor (top)coaches en trainers
NLCoach wil graag haar kennis en
ervaringen delen met andere trainers/
coaches uit alle takken van sport en
op alle niveaus. Vanuit de gedachte
dat: Iedere sporter recht heeft op een
gekwalificeerde trainer/coach.
Een bredere erkenning van het vak
van trainer/coach gewenst is.
De deskundigheid van alle trainer/
coaches bevorderd moet worden.
De belangen van de trainer/coach
behartigd moeten worden.
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