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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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Van ‘ik’ naar ‘wij’,
de basis voor succes?
Van Johan Cruijff tot Lionel Messi. En van Alyson Annan tot Teun de Nooijer. Stuk voor stuk
wereldspelers. Ligt dat aan hun bijzondere talent of aan het team waarin ze speelden of spelen?
Die kwestie stond centraal tijdens een seminar van NLcoach. Hierbij bogen (voormalig) topsporters
en topcoaches als Hein Vergeer, Jac Orie, Leontien van Moorsel, Toon Gerbrands en Tjerk Bogtstra
zich over de vraag: kan het individu niet zonder het team – of kan het team niet zonder het individu?
Interessante inzichten vanuit diverse sporten én het bedrijfsleven.
door Lutger Brenninkmeijer en
Afke van de Wouw

Wie zijn de auteurs?
Lutger Brenninkmeijer stond rond
de eeuwwisseling aan de basis van
het revitaliseringstraject van hockeyclub Amsterdam. Tegenwoordig begeleidt hij vanuit de KNHB
Academie verenigingen bij het
optimaliseren van hun opleiding, dit
door middel van visie- en strategietrajecten. Zo heeft Brenninkmeijer
onder andere Fletiomare jarenlang
bijgestaan.
Afke van de Wouw is sportpsycholoog, bewegingswetenschapper en
voormalig fysiotherapeut. Als bewegingswetenschapper verricht ze
werkzaamheden voor sportorganisaties zoals NLcoach en NOC*NSF.
Als sportpsycholoog begeleidt zij
(top)sporters, teams en coaches op
het mentale vlak. Tevens geeft Van
de Wouw educatie aan coaches,
sport-fysiotherapeuten, sportartsen, ploegleiders en overige
stafleden. Kijk voor meer informatie
op www.afkevandewouw.nl of mail
naar info@afkevandewouw.nl.

Vertrouwen in en met elkaar hebben.

Sport en bedrijfsleven hebben vaak interessante raakvlakken. Daarom kwam
tijdens het seminar van NLcoach ook Bas
van der Veldt aan het woord. De Algemeen Directeur van AFAS gaf een kijkje
in de keuken van het softwarebedrijf.
Hoe zit het met ‘ik’ en ‘wij’ bij AFAS?
Volgens Van der Veldt speelt vertrouwen
een cruciale rol. Bij een toename van vertrouwen wordt de snelheid van werken
groter, de kosten worden minder en het
plezier neemt toe. Wordt het vertrouwen
minder? Dan zien we een tegengestelde
reactie, zoals hiernaast schematisch is
weergegeven.
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AFAS verwacht dat iedere werknemer
het bedrijfsbelang boven het eigen belang
stelt. Van der Veldt vertelt zijn medewerkers niet hoe ze moeten werken, maar
hij laat hen meekijken hoe anderen acteren binnen het bedrijf. Hij is ook zeer
benaderbaar voor zijn medewerkers, wat
overigens iets anders is dan je deur open
hebben staan. Als voorbeeld geeft de
CEO aan dat hij één dag per jaar op het
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blokje kan opschuiven naar zowel links
als rechts.
Verschuiving naar egoïsme kan door:
• succes;
• gunstige vooruitzichten;
• privileges (bijvoorbeeld: “Jij mag later
trainen dan de rest”);
• individualisme.
Schuift het te ver door? Dan kom je als
team in de gevarenzone. De verschuiving
gaat dan van individualisme naar narcisme tot kannibalisme. Dit laatste uiteraard
figuurlijk. In sportteams stelt een sporter
zichzelf in dat geval boven het team. “Als
dit gebeurt, moet je als coach deze sporter elimineren uit de groep”, aldus Orie.

call center werkt. Iedere werknemer bij
AFAS is verder volledig op de hoogte van
de bedrijfsinformatie. Alle documenten –
inclusief persoonlijke en bedrijfstargets
– zijn voor iedereen beschikbaar, zodat
medewerkers elkaar daarop kunnen aanspreken. Omdat iedereen op de hoogte is
van wat er gaande is, speel je elkaar ook
vaker de bal toe. Volgens Van der Veldt
draagt dat weer bij aan het succes.

Egoïsme versus altruïsme
Jac Orie was als schaatser geen echte
hoogvlieger. Als trainer is hij succesvol
met zijn tactisch inzicht en zijn individuele, op maat gesneden trainings-

programma’s. Hiermee hielp hij zowel
Marianne Timmer als Erben Wennemars
naar de wereldtitel sprint. Gerard van
Velde en Mark Tuitert wonnen onder
Ories supervisie een gouden medaille op
de Olympische Spelen.
Als trainer benadert Orie het ‘van ik naar
wij’-principe vanuit de verhouding tussen egoïsme en altruïsme. Hierbij ziet hij
egoïsme als zelfzucht en altruïsme als
onbaatzuchtigheid. Beide heb je volgens
de schaatscoach nodig in een team. In
figuur 1 staan beide tegenpolen grafisch
weergegeven. De blauwe driehoek staat
voor altruïsme, de gele voor egoïsme. Het
vierkante blokje staat volgens Orie voor
de ontwikkeling van het team. Dit rode
3

ONTWIKKELING TEAM

EGOÏSME

AFAS besteedt veel aandacht aan ‘de
juiste man op de juiste plek’. Middels een
intensieve sollicitatieprocedure wordt
gekeken wie het meest geschikt is voor
de vacature en wat zijn groeimogelijkheden kunnen zijn binnen het bedrijf.
Mocht iemand uiteindelijk niet goed
functioneren? Dan is het beter dit te bespreken en uit elkaar te gaan. “Beter een
einde met pijn, dan pijn zonder einde”,
aldus Van der Veldt.

Jac Orie:
“In een team heb
je egoïsme en
altruïsme nodig”

ALTRUÏSME

Alleenspel en resultaat bijten elkaar weleens.

Verschuiving naar altruïsme kan door:
• bewustwording (houd de sporter een
spiegel voor);
• interactie;
- meer contacten binnen het team
		(bijvoorbeeld steeds van kamergenoot veranderen);
-	
omvang van het team (niet te kleine
groep, maar ook niet te groot);
• ontwikkeling (bijvoorbeeld door
innovatie);
• aanpassing van de doelstellingen.

Figuur 1: egoïsme en altruïsme binnen het team.

Het selecteren van de sporters speelt een
grote rol. Jac Orie onderscheidt hierbij
vier types:
1. hoge potentie, hoge motivatie;
2. hoge potentie, lage motivatie;
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3. lage potentie, hoge motivatie;
4. lage potentie, lage motivatie.
De ideale mix in een team volgens Orie is:
• 15% van type 1;
• 35% van type 2;
• 50% van type 3.
Aan type 4 kun je beter niet beginnen. In
figuur 2 zijn de eerste drie types weergegeven in het egoïsme/altruïsme-overzicht.
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Van Moorsel:
“Ik stond niet
open voor
kritiek”
Omgaan met kritiek
Leontien van Moorsel won in 1992 en
1993 de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze werd zes keer uitgeroepen tot
Sportvrouw van het Jaar. En tijdens het
gala ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de KNWU werd Van Moorsel
– samen met Joop Zoetemelk – verkozen
tot beste Nederlandse renner aller tijden.
In 2006 werd zij onderscheiden met de
Fanny Blankers-Koen Trofee.
Ben je als wielrenner constant met jezelf

Figuur 2: types in het egoïsme/altruïsme-overzicht.

Hoe kom je er als coach achter welk
type een bepaalde sporter is? Orie doet
dit door het afnemen van interviews en
door observaties. Vooral de reacties
na winst en verlies zijn daarbij erg
belangrijk. Ook het begeleidingsteam
speelt een grote rol. Dit team moet volgens de schaatscoach beschikken over
kennis, vaardigheden, overtuiging ten
aanzien van de gezamenlijke visie en

Orie:
“Resultaat-denken
is dodelijk”
een loyaliteitsgevoel. Orie geeft verder
aan dat het heel belangrijk is om taakgericht te denken. Resultaat-denken is
dodelijk. “Ik griezel als vooraf gezegd
wordt: ‘We gaan tien medailles halen.’
Je trekt zo het hele team richting
resultaat.”

Het beste uit jezelf en elkaar halen.

4

bezig, dan moet je daarvoor eerst leren
samenwerken. Want ook al zit je – voornamelijk – alleen op de fiets en moet je
zelf de trappers in beweging brengen, je
werkt wel samen met teamgenoten en
begeleiding.
Van Moorsel had maar één doel: het beste
uit zichzelf halen. Ze genoot van trainen,
elke dag weer. Ze werd één met haar fiets.
“Omdat ik zo ontzettend met mezelf bezig
was, vond ik het ontvangen van kritiek
heel lastig. Ik stond er eigenlijk niet open
voor. Pas door het overwinnen van mijn
ziekte (anorexia, red.) zag ik dat kritiek
heel belangrijk is. Dan heb ik het natuurlijk wel over opbouwende kritiek.
Ik ging er daadwerkelijk iets mee doen.
Het heeft me echt sterker gemaakt door
ook naar anderen te luisteren. Er ontstond meer een basis van vertrouwen,
door onvoorwaardelijk hetzelfde doel na
te jagen.”
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Roos van Leary
Paul van Ass, bondscoach van de
hockeyheren, werkt van ‘ik’ naar
‘wij’ toe met behulp van de Roos van
Leary (figuur 3). Hij gebruikt deze
theorie om van individuen een goed
functionerende groep te maken. Het
gaat erom dat ieder teamlid bewust
is van zijn rol binnen het team. Dat iedereen begrijpt hoe de verhouding
zenden en ontvangen van boodschappen is. Dat de teamgenoten
elkaars aanwijzingen gaan accepteren, ook al staat de boodschapper
lager in aanzien. Want je moet het
echt samen doen.
Ook de bondscoach van de vrouwen, Max Caldas, houdt zich bezig
met de dynamiek van ‘ik naar wij’. Dat
is verder te lezen in Hockeyvisie 4e,
editie december 2012.

In het vervolg van dit artikel behandelen
we drie prikkelende stellingen die tijdens
een paneldiscussie op het seminar aan
bod kwamen. Ook hier geven enkele
sportprominenten hun visie op.
STELLING 1:
In een team maakt het individu het
verschil. Daarom is het individu
belangrijker dan het team.
Toon Gerbrands was jarenlang actief als
topvolleyballer. Als volleybalcoach leidde
hij diverse teams naar de landstitel.
Gerbrands was tevens bondscoach van
de Nederlandse volleybalheren, die een
Europese titel behaalden en zich voor
de Olympische Spelen van 2000 in Sydney plaatsten. Hij was naast sportcoach
ook manager en directeur van de DSB
schaatsploeg. Tegenwoordig is de oudvolleyballer Directeur Algemene Zaken
van voetbalclub AZ.
Gerbrands is het eens met het eerste
deel van de stelling. “Eén speler kan een
beslissing nemen die een belangrijk doel-

Figuur 3: Roos van Leary.

punt tot gevolg heeft. Maar een individu
moet zich wel schikken naar de cultuur
van het team. Want anders gaat het vroeger of later fout. Als een speler zich niet
schikt naar het teambelang en op basis
van zijn prestaties boven de groep gaat
staan, dan ligt hij er uit zodra zijn prestaties naar beneden gaan.”

Vergeer: “Is een
relschopper
in het team
gewenst?”
“Op korte termijn kan een individu het
team ontstijgen en succes hebben. Maar
voor de langere termijn gaat dit niet op”,
aldus Orie.
“Er zijn ook teams die zich schikken naar
de superster”, voegt tenniscoach Tjerk
5

Bogtstra eraan toe. “Dat zie je in alle
takken van sport, zoals Boris Becker bij
tennis, Cristiano Ronaldo bij Real Madrid
en Lance Armstrong bij het wielrennen.
Iedereen is het erover eens dat het individu moet passen binnen de visie van het
team dan wel de club. Aan de andere kant
moet je er ook voor waken alleen maar
grijze muizen te creëren die geen toegevoegde waarde kunnen realiseren, ofwel
doorslaggevende beslissingen kunnen
nemen. Zorg ervoor dat elk individu zich
bewust is van zijn bijdrage in het team en
dat elke sporter gewaardeerd wordt voor
zijn bijdrage. Uiteindelijk is het team een
optelsom van de prestaties van de individuen.”
Hein Vergeer vraagt zich af of het prettig
is een ‘relschopper’ in het team te hebben. Iemand die kritisch is en afwijkend
van de rest; iemand die zijn eigen mening
verkondigt en andere oplossingen kiest.
Gedurende de discussie was de mening
van de panelleden dat sporters binnen het
gestelde kader prima hun eigen invulling
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kunnen geven. Dit zolang zij het gemeenschappelijk doel maar niet uit het oog
verliezen en het team voordeel behaalt uit
de individuele handelingen. Kritisch zijn
naar elkaar is prima. Als het maar opbouwend is en de sfeer niet negatief wordt.

Met spiegelen
kun je gewenst
gedrag laten zien
Wat doe je als coach als een sporter naar
egoïsme neigt? Orie geeft aan in dat geval
met de sporter in kwestie te spiegelen;
hem voor te houden hoe hij zich gedraagt.
Orie vindt het vooral belangrijk om hem
dan het traject te laten zien; hoe en waarom hij zo goed is geworden. Hij hoopt
dat de schaatser dan inziet dat hij juist
het oude gedrag moet continueren om
verder succes te hebben. Met dat gedrag
is hij immers succesvol geworden. Bij een
goed functionerend team wordt het niet
gewenste gedrag van een individu door
de groep vanzelf al gecorrigeerd.
STELLING 2:
Het gebruik van sociale media zet het
proces van ‘ik’ naar ‘wij’ niet onder
druk.
Denk aan de ophef die ontstond door het
gebruik van Twitter door enkele voetballers van het Nederlands elftal.

Orie: “Geen
telefoon tijdens
trainingen en
maaltijden”
Sommige van hun teamgenoten vonden
het belachelijk dat medespelers kort na
een verloren wedstrijd alweer doodleuk

Teamresultaat op basis van individuele kwaliteit.

aan het twitteren waren. Of neem de
oud-keeper van ADO Den Haag, met het
gewraakte YouTube-filmpje. Door deze
pikante privébeelden was hij tijdens wedstrijden het mikpunt, waardoor de teamprestatie onder druk kwam te staan.
Volgens Gerbrands is het noodzakelijk
om goede afspraken te maken over het
gebruik van sociale media. Zijn ervaring
is dat op veel clubs de kracht van sociale
media wordt onderschat, omdat het nog
een relatief nieuw fenomeen is.
Orie ziet niet echt problemen met sociale media. Zijn ervaring is wel dat veel
sporters nog onvoldoende de gevolgen
overzien. Zorg als begeleiding dat je je
erin verdiept en weet wat er speelt. Zo
maakt Orie duidelijke afspraken met zijn
schaatsers over het gebruik van mobiele
telefoons: niet tijdens trainingen en niet
tijdens gezamenlijke maaltijden.
Tjerk Bogtstra is oud-tennisspeler en
voormalig captain van het Nederlands
Davis Cup team. Hij werd in 1989 en
6

1990 met Paul Haarhuis nationaal dubbelkampioen. Na zijn tenniscarrière werd
Bogtstra coach van onder anderen Jan

Bogtstra:
“Verdiep je in de
belevingswereld
van de sporter”
Siemerink en Raemon Sluiter. De voormalig bondscoach van zowel de Nederlandse
mannen als vrouwen runt momenteel een
tennisschool voor talenten.
Bogtstra ziet dat er een nieuwe generatie opgroeit die heel anders met sociale
media omgaat. Twee uur twitteren of
facebooken per dag is meer gebruikelijk
dan uitzondering. Onderzoeken hebben
uitgewezen dat sporters gemiddeld drie
uur per dag besteden aan sociale media
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en coaches gemiddeld tien minuten.
Verbieden heeft geen zin, maar het is wel
belangrijk om sporters – al vanaf jonge
leeftijd! – te leren hoe ze effectief met
sociale media kunnen omgaan.
Zo had Bogtstra een jongen bij zijn tennisschool die minder goed ging presteren
op school. Dit kwam mede doordat hij
twee uur per dag twitterde. Met de speler en ouders zijn er afspraken gemaakt
dat hij maximaal 30 minuten per dag
besteedt aan sociale media. De resultaten op school zijn hierna met sprongen
vooruitgegaan. Dat had ook een positieve
invloed op de tennisprestaties.
Concluderend: sociale media zetten het
groepsproces niet onder druk, maar een
verkeerd gebruik ervan wel.

NLcoach: kenniscentrum voor
(top)coaches en -trainers
In 2005 hield de Nationale Federatie
van Werkers in de Sport (NFWS) op te
bestaan. Zeven topcoaches sloegen
vervolgens de handen ineen. Joop
Alberda, Cor van der Geest, Henk
Kraaijenhof, Roelant Oltmans, Toon
Gerbrands, Jan Reker en Jac Orie
wilden graag hun kennis en ervaringen delen met andere trainer/coaches
uit alle takken van sport en op alle
niveaus. Daarom richtte het zevental
NLcoach op, 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.
Kijk voor meer informatie en de
voordelen van het lidmaatschap op
www.nlcoach.nl.

Samen vieren van succes.

Gerbrands:
“Topsporters zijn
doorzetters”
STELLING 3:
Topsporters en topcoaches zijn per
definitie geschikt voor managementfuncties in het bedrijfsleven.
Sport draagt bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling: je leert te vechten, met
successen en verdriet om te gaan, tegenslagen te overwinnen, kwaliteiten van
7

anderen te waarderen, samen te werken
en successen te delen. Dit zijn allemaal
leerzame processen, waar je dankbaar
gebruik van kunt maken in het bedrijfsleven. Dus een topsporter heeft een
streepje voor, zou je zeggen.
Gerbrands geeft aan dat topsporters
doorzetters zijn en inderdaad voordeel
hebben van hun topsportontwikkeling.
Maken topsporters op een gegeven moment de switch naar het bedrijfsleven?
Dan staan ze opeens niet meer bovenaan. Ze moeten opnieuw beginnen; het
zijn uiteindelijk toch heel verschillende
disciplines. Daar moeten ze wel mee om
kunnen gaan!
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Bogtstra meent dat het bedrijfsleven niet
geschikt is voor topsporters. Wat betreft
de cultuur is er een verschil van dag en
nacht. In de sportwereld is het vooral
zaak om meteen aan te pakken, want als

je te lang wacht verlies je de (wed)strijd.
Elke week moet er weer gepresteerd
worden; het is tak tak tak. Toen Bogtstra
de overstap maakte van de sport naar het
bedrijfsleven, liep hij vooral aan tegen de

politiek binnen een bedrijf.
Topsporters hebben veel goede eigenschappen (ontwikkeld). Topsporters zijn
doorzetters en werken keihard om hun
doel te bereiken. Ze kunnen vaak heel
goed hun doel benoemen en zich daar
totaal op focussen. Zoals Tynke Toering
(Hockeyvisie 3f, editie september 2012)
al aangaf, zijn topsporters goed in zelfregulatie. Als het hen lukt om vooral
een goede samenwerking in het vizier te
houden, dan is de kans op succes in het
bedrijfsleven ook groot.
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Het individu kan het verschil maken.
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