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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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Trainingsaanpak: wat is de
visie van jouw vereniging?
Trainers verzorgen de trainingen en coaches zijn verantwoordelijk voor de coaching bij de
wedstrijden. Maar wat is de rol van de vereniging in dit geheel? In hoeverre moet een club wat
vinden van de trainingen en het coachen? Kortom, wat is de perceptie op de trainingsaanpak?
In dit artikel gaan we dieper in op de taken en verantwoordelijkheden van een vereniging ten
aanzien van de trainingsaanpak. Ook bespreken we de afbakening die je daarbij kunt toepassen.
door Inge Poelmans
Uit Van Dale
per·cep·tie (de; v; meervoud: perceptiën,
percepties) waarneming

Wie is Inge
Poelmans?
Inge Poelmans (34) is
als speler en als trainer/
coach betrokken geweest bij (jeugd)teams
op uiteenlopende niveaus bij verschillende
clubs. Op dit moment
is zij bij MOP actief als
trainer van Meisjes
B1 en A1. Bij de club
uit Vught is Poelmans
tevens speler/coach van
Dames 2. Naast haar
hockeywerkzaamheden
runt ze het communicatieadviesbureau IP
Communicatie & PR.
In het verleden was
Poelmans werkzaam in
communicatiefuncties
bij onder andere de
KNWU (wielrenunie) en
de KNHB.

Bestuursvergadering voor het bepalen van het technisch beleid.

De Dikke van Dale zegt dat perceptie
niets meer en niets minder is dan waarnemen. Toch heeft het woord meer inhoud
dan dat. Zeker als we het vertalen naar
een breed begrip als ‘trainingsaanpak’.
Perceptie valt in deze context onder te
verdelen in verwerven, interpreteren,
selecteren en organiseren. Onder verwerven verstaan we het eigen maken van
(een deel van de) kennis. De interpretatie
daarvan is voor ieder mens anders. Door
te blijven praten over het onderwerp proberen we door selectie in de interpretatie
van verschillende mensen zoveel moge2

lijk overeenkomsten te vinden. Worden
deze overeenkomsten georganiseerd (in
eenzelfde volgorde gezet) dan heb je een
gezamenlijke perceptie.
Als je als vereniging bovenstaande vier
woorden loslaat op het begrip ‘trainingsaanpak’ dan resulteert dat in evenveel
meningen als personen aanwezig (zie
kader op pagina 5).
In dit artikel formuleren we een aantal
gefundeerde stellingen en ideeën. Deze
kunnen verenigingen verder helpen in de
beeldvorming rondom de complexiteit
van trainingsaanpak.
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Beschrijf als vereniging wat de trainingsaanpak voor de jeugd is, maar ook voor bijvoorbeeld Dames 8.

Een goede orga
nisatie bevordert
de ontwikkeling
van sporters
Stelling: verenigingen moeten zich
richten op de ontwikkeling van
sporters en daarvoor heb je hoogopgeleide bestuurders nodig.
Gemiddeld genomen zijn besturen van
hockeyverenigingen anders van samenstelling dan bij sommige andere sporten.
Bij een hockeyvereniging bestaat een bestuur vaak uit mensen met een afgeronde
HBO-opleiding. Zij zijn actief als ondernemer of bekleden een aardige functie in het
bedrijfsleven. Bij bijvoorbeeld wielerverenigingen en amateurvoetbalclubs is een
HBO’er in het bestuur een uitzondering.
Toch weet men binnen deze takken van

sport talenten zo te ontdekken en te
ontwikkelen dat Nederland op internationaal topniveau meedraait. Ons land staat
bij wielrennen, voetbal en hockey mondiaal gezien ongeveer op een gelijk niveau.
De top bij wielrennen en voetbal bestaat
uit profsporters die zich compleet kunnen
focussen op hun sport. Zij kunnen er niet
nog eens een baan en/of een studie naast
hebben. Het is niet alleen het niveau van
het bestuur dat de ontwikkeling van de
sporters bepaalt, maar wat betreft het
scheppen van een gedegen opleidingscultuur kunnen hoogopgeleide bestuurders
wel een goede bijdrage leveren.
Bestuurders maken het beleid van een
vereniging. Dit zegt iets over de organisatie en de structuur, maar een goed
verenigingsbeleid is niet wat talenten
tot topsporters maakt. De invulling van
de trainingsaanpak speelt hierbij wel
een grote rol. Deze aanpak gaat hand in
hand met trainingsleer. Hoe ontwikkelen
(jonge) sporters zich? Op welk moment
3

kun je iemand iets het best aanleren? En
hoe doe je dat?
Over deze onderwerpen zijn al veel onderzoeksresultaten gepubliceerd (zie kader
op de laatste pagina). Om de trainingsaanpak tot in detail te kunnen beschrijven is het noodzakelijk om veel van de
materie af te weten. Bestuurders van
verenigingen kunnen zich echter beter

Een trainings
aanpak gaat
hand in hand
met trainingsleer
focussen op hun hoofdtaak: de structuur en organisatie van de vereniging.
Is er sprake van een gedegen structuur
en organisatie? Dan kan dit een positief
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Na een halfjaar
heeft de helft van
de kinderen een
overbelastings
klacht
effect hebben op de ontwikkeling van
sporters. De knowhow en motivatie van
bestuurders is daarbij belangrijker dan
hun opleidingsniveau.

Stelling: een vereniging moet de
trainingsaanpak overnemen van
de trainers van de eerste seniorenteams.
Veel verenigingen werken onbewust op
deze manier. Zij zijn zo gefocust op de eerste elftallen dat deze teams het referentiekader worden voor de trainingsaanpak bij
de jeugd. Dat is echter niet aan te raden.
Om het duidelijk te maken het volgende
voorbeeld. In Heren 1 zit een 23-jarige
speler die de sleeppush erg goed beheerst.
Het technisch beleid van de vereniging
vermeldt dat in de toekomst meer jeugdleden die naar de senioren doorstromen
deze techniek onder de knie moeten
hebben. Voor de jeugd van 9 tot 18 jaar last
de club daarom extra sleeptrainingen in.
Deze worden op dezelfde manier ingevuld
als die voor de speler uit Heren 1; de gekozen aanpak werkt bij hem immers ook.
De duur, intensiteit en de beweging zelf
worden niet aangepast. Na een halfjaar

heeft meer dan de helft van de jeugd die de
trainingen volgt een overbelastingsklacht.
Verenigingen moeten trainingen – zeker in
de jeugd –op maat invullen.

Stelling: het bestuurs- of commissielid Tophockey moet de complete trainingsaanpak tot in detail
invullen.
Het volgen van deze stelling is niet aan
te raden. Eerder meldden we al dat een
trainingsaanpak hand in hand gaat met
trainingsleer. Heeft de bestuurder of
het commissielid een achtergrond op
dat gebied? Dan is het logisch dat deze
kennis gebruikt wordt. Maar laat over
het algemeen het omschrijven van een
trainingsaanpak over aan mensen die
weten waar ze het over hebben. De door
de KNHB opgeleide trainers van niveau 3
en 4 kunnen hier goed bij helpen.
Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de trainingsaanpak is dat
trainers van alle niveaus hiermee moeten
kunnen werken. Verder is het van belang
dat er ruimte blijft voor veranderingen.
Veel verenigingen werken al met trainingscoördinatoren die de trainingsaanpak
invullen en naleven. Het bestuurs- of commissielid Tophockey is met name belangrijk in de werving van trainers en coaches
en de evaluatie van de trainingsaanpak.

Stelling: trainers moeten altijd
geschoold zijn.
Dit is een lastig punt. Het is voor veel
verenigingen niet haalbaar om aan deze
stelling te voldoen. Elk jaar ontvangen
veel nieuwe trainers na een intensieve cursus een diploma. Dit zijn er echter lang niet
genoeg om op elk team een gediplomeerde
trainer te zetten.
Dat is niet alleen binnen het hockey een
probleem. Gemiddeld geeft een door
de KNVB gediplomeerde voetbaltrainer honderd voetballers training;
dat zijn maar liefst zeven elftallen
van ongeveer veertien spelers.
Bij wielrennen zijn de cijfers nog
beter in te schatten. Eén op de 63
wielrenners krijgt namelijk training
4

Ook de vereniging faciliteert het opleiden van trainers.

van een gediplomeerde trainer. Dit is te
weinig. En het geeft de noodzaak aan van
meer gediplomeerde trainers. Samen met
NOC*NSF zijn de bonden bezig met een
inhaalslag op dat gebied. Helaas is het
nog steeds voor weinig trainers weggelegd om er hun beroep van te maken.
Bovendien kost het volgen van een
opleiding tijd, wat een lastige combinatie
betekent met werk en andere bezigheden.
Daardoor blijft het spanningsveld intact
tussen gediplomeerde trainers willen en
gediplomeerde trainers krijgen.
Door creatief met de beschikbare middelen
om te gaan kunnen veel verenigingen toch
voldoende trainers vinden. Voor ongediplomeerde trainers is het extra belangrijk dat
ze kunnen terugvallen op de trainingsaan-

Zorg voor een
praktische
handleiding
van de trainings
aanpak
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Zoveel mensen, zoveel meningen
Het gezegde ‘Zoveel mensen, zoveel meningen’ snijdt hout, zeker als het om
vrijwilligers binnen een hockeyvereniging gaat. Soms hebben mensen bewust een
mening, maar vaak is je eerste ingeving die van je onderbewuste.
Neem als voorbeeld van verschil in perceptie de Vaas van Rubin. Sommige mensen die naar bijgaand plaatje kijken zien een witte vaas, anderen zien twee zwarte
gezichten. Het plaatje is, zoals psychologen dat noemen, ‘een intuïtieve en tegelijk
heel praktische demonstratie van figuur/achtergrond-scheiding die plaatsvindt tijdens
cognitieve processen in de hersenen’. Eenvoudiger gezegd komt het erop neer dat je
onbewust één van de twee opties kiest.
Met een perceptie op trainingsaanpak is dat niet anders, alleen heb je wat meer opties.
Wat we hiermee willen aangeven is dat het niet vreemd is dat waarnemingen verschillend zijn; je moet alleen proberen de opties zoveel mogelijk te beperken.

pak. Zorg als vereniging dan ook voor een
praktische handleiding, misschien zelfs
uitgewerkt met complete trainingen. Dat
is de taak van een trainingscoördinator.
Een gediplomeerde trainingscoördinator is
daarom geen overbodige luxe.

Stelling: trainers moeten goed
betaald worden.
Deze stelling is afhankelijk van de financiële situatie van een club. Daarbij kun
je de vraag stellen wat ‘goed’ is. Moeten
ze voldoen aan de Balkenende-norm of
is een tientje per uur ook voldoende? De
trend binnen de sport is dat trainers vaker
betaald krijgen dan pak ’m beet twintig
jaar geleden. Maar het is voor een club
geen must. Het aanbieden van een opleiding of randzaken als schoenen en sticks
kan ook helpen. Uitgangspunt voor een
trainer moet zijn dat hij het leuk vindt om
spelers en een team verder te helpen in de
ontwikkeling.
Voor de opzet en coördinatie van de trainingsaanpak is het aan te raden duidelijke financiële afspraken te maken. Naast
trainers van de eigen club zijn tegenwoordig ook veel gediplomeerde trainers
als zelfstandigen actief. Zij verzorgen
de invulling van de trainingsaanpak op
professionele manier en ondersteunen
daarnaast de begeleiding van trainers.
Aan alle genoemde opties zitten voor- en

nadelen. Het is uiteindelijk toch de club
die bepaalt welke keuze gemaakt wordt.

Trainings
thema’s zijn
gekoppeld aan
leeftijd en niveau

sielid Tophockey of een lid van de Jeugdcommissie houdt zich met name bezig
met de werving van nieuwe trainers en
het behoud van de huidige. Dit bestuursof commissielid zorgt tevens voor goede
evaluaties en lost escalaties mede op.
De hierboven geschetste situatie is het
ideale plaatje. Tja, was het maar zo
gemakkelijk! Het is echter makkelijker
gezegd dan gedaan. Maar door als vereniging de trainingsaanpak scherp tegen
het licht te houden ben je al een stap in de
goede richting.

Conclusie
Heeft een hockeyvereniging een doordachte en systematische trainingsaanpak? Dan begeleidt en ondersteunt zij
(jeugd)leden over het algemeen niet
alleen beter bij de kennismaking met hockey, maar ook daarna. Idealiter bestaat
de trainingsaanpak uit een omschrijving
van trainingsthema’s. Deze zijn gekoppeld aan leeftijd en niveau, meerjarendoelstellingen op sportief gebied en
algemene sportieve jaardoelstellingen.
De trainingsaanpak is opgesteld door
gediplomeerde clubtrainers (HT3- en/
of HT4-diploma). Een gediplomeerde
trainingscoördinator zorgt voor de concrete detailinvulling en de coördinatie.
Daarnaast zijn alle trainers op de hoogte
van de trainingsaanpak en ondersteunen
zij deze aanpak. Het bestuurs- of commis5

De trainingscoördinator zorgt voor uitgewerkte
oefenvormen.
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Meer weten?
Klik voor meer informatie op
onderstaande links in de pdf.
• Jeugd en belastbaarheid
• 	Jeugd en sportbeoefening:
sportmedische aspecten
• 	Belastbaarheid van jeugd, 
de do’s en don’ts
• 	Jeugd, sport en belasting
op Sportzorg.nl
• 	Kinderfysiotherapeut over
motorische ontwikkeling bij
kinderen
• M
 otorische ontwikkeling per
leeftijdscategorie
De trainer stuurt groepen aan.
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