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TYPEN SPORTLEIDER/TEAMBEGELEIDER  
 
Guus Hiddink, Louis van Gaal, Marc Lammers, Ton Boot, Jacco Verhaeren. Allemaal 
coaches die in staat zijn sporters net een stap verder te brengen, waardoor ze medailles en 
kampioenschappen winnen. Deze trainer/coaches staan in de spotlight van de media en we 
kennen ze allemaal.  
 
Daarnaast zijn er echter ook honderdduizenden trainers, coaches en andere 
sportbegeleiders die we niet kennen. Ouders, vrijwilligers en ook betaalde trainers en 
coaches die ieder op hun eigen niveau kinderen en volwassenen in staat stellen hun sport 
op een veilige en verantwoorde manier te beoefenen. Trainers en coaches die kinderen de 
techniek en tactiek van een sport bijbrengen. Sportleiders die zorgen voor plezier in sport en 
die sporters met elkaar laten samenwerken. Sportleiders die oog hebben voor verschillen en 
daarop in kunnen spelen.  
 
Kortom teambegeleiders/sportleiders, trainers en coaches leveren een belangrijke bijdrage 
aan hoe mensen sport beleven. Dit is misschien ook wel het beeld dat iedereen heeft van 
een trainer, coach of sportleider. De teambegeleider/sportleider staat op of langs het veld, 
zaal, bad, baan, mat, parcours of om het even welke sportaccommodatie ook. Toch is dit niet 
het complete beeld. Teambegeleiders/sportleiders zijn meer dan instructeurs, leraren, 
coaches of trainers. Van een teambegeleider/sportleider wordt ook gevraagd om te 
organiseren, om bestuurders te ondersteunen en te adviseren, om zichzelf te ontwikkelen. 
Teambegeleiders/sportleiders geven vertrouwen en ontwikkelen zelfvertrouwen.  
 

 
IJSHOCKEY SPORTLEIDER 1 
 
De opleiding IJshockey Sportleider 1 is bedoeld voor iedereen die wil assisteren tijdens 
ijshockey-activiteiten en daarbij de spelers begeleidt. Die honderdduizenden ouders, 
vrijwilligers en betaalde trainers en coaches. De opleiding IJshockey Sportleider 1 is gericht 
op de basisinformatie over ijshockey en het begeleiden van beginnende ijshockeyers. In het 
algemeen zal de IJshockey Sportleider 1 vooral betrokken zijn bij kinderen tot circa 12 jaar, 
die allemaal nog niet zolang ijshockey spelen. Met het accent op spelen. Dit betekent dat u 
de coach bent voor de kinderen en de teambegeleider/sportleider voor de ouders en andere 
vrijwilligers. Het is daarom belangrijk dat u een basiskennis heeft van wat van u wordt 
verwacht in deze leiderschapsrol en hoe met iedereen te communiceren. 
 
Als teambegeleider/sportbegeleider staat u vaak model voor de jeugd. Zij kijken tegen u op. 
Zeker de jongere jeugd en helemaal als u (in hun ogen) goed bent in de sport. 
 

 

ROL VAN DE IJSHOCKEY TEAMBEGELEIDER/SPORTLEIDER 

 
Om op een goede manier ijshockeyspelers te begeleiden, moet de teambegeleider/ 
sportleider meerdere rollen vervullen en daarbij heeft hij of zij veel verantwoordelijkheden. 
Teambegeleider/sportleider is meer dan eenvoudig aanwezig zijn bij de activiteiten van de 
spelers. Meestal wordt niet gerealiseerd hoeveel het betekent om een (ijshockey-)team te 
begeleiden tot iemand er werkelijk zelf bij betrokken raakt. Als u zich hebt voorgenomen om 
een effectieve teambegeleider/sportleider te willen zijn dan moet u de motivatie kunnen 
opbrengen om alles te doen wat nodig is om een goede teambegeleider/sportleider te 
worden. 
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De 3 belangrijkste rollen van een teambegeleiders/sportleider zijn: 

 De teambegeleider/sportleider als leider. 

 De teambegeleider/sportleider als leraar. 

 De teambegeleider/sportleider als organisator. 
 
 

DE INVLOED VAN DE TEAMBELEIDER/SPORTLEIDER 
 
Teambegeleiders/sportleiders hebben de mogelijkheid om hun spelers enorm te 
beïnvloeden. De soort en grootte van de invloed die u als teambegeleider/sportleider hebt op 
de spelers, wordt bepaald door uw rol en positie in het begeleidingsteam en door uw eigen 
vaardigheden.  
 
STEL UZELF EENS DE VOLGENDE VRAGEN: 

 Hoe doeltreffend bent u als: leider, leraar, organisator? 

 Hoe ondersteunend en aanmoedigend bent u voor uw spelers? 

 Hoe enthousiast gaat u om met uw spelers? 

 Hoe betrokken bent u bij de totale ontwikkeling van uw spelers? 
 
Om als teambegeleider/sportleider een positieve en blijvende invloed te hebben, moet u 
effectief zijn als leider, leraar en organisator; uw spelers aanmoedigen en ondersteunen; 
enthousiast coachen en u serieus bekommeren (interesseren) om (in) de spelers. U 
beïnvloedt de spelersmotivatie en de spelvreugde die zij ondervinden. De invloed die u zult 
hebben op de spelers, is afhankelijk of hun beslissing, om mee te doen, vrijwillig is genomen. 
Hoe meer de spelers u respecteren, en hoe langer u samen bent met de spelers, des te 
groter de invloed. De beslissing van de spelers om deel te nemen aan ijshockey is 
grotendeels afhankelijk van de soort invloed die de teambegeleider/sportleider op hun 
hebben.  
 
BELANGRIJK! 
De rol van teambegeleider/sportleider kan erg belangrijk zijn, wanneer u bedenkt dat de 
enorme invloed die u hebt zich niet beperkt tot de sport alleen. 
 
 

DE ROL ALS LEIDER 
 
Als leider moet u in staat zijn om: 

 Doelen te stellen.  
Ook bij jonge kinderen en beginners kan je een aantal doelen stellen. De spelers 
moeten allemaal het hele seizoen met plezier hebben meegedaan en de spelers 
tonen een sportief gedrag tijdens en rondom het ijshockey. Maak zowel korte als 
lange termijn doelen. Het bereiken van korte termijn doelen geeft een goede 
feedback (terugkoppeling, zie ook hoofdstuk 7, Communicatie) en stimuleert de 
spelers om het uiteindelijke einddoel te bereiken.  
BELANGRIJK! 
De gestelde doelen moeten wel binnen het bereik van de spelers liggen. 

 Een democratische stijl als leider te gebruiken.  
Dit is de meest aangewezen manier om doelen te bereiken. Het gebruik van een 
democratische stijl betekent niet dat de spelers op alle punten inspraak hebben. Om 
tot een optimale ontwikkeling van de spelers te kunnen komen, is het noodzakelijk 
voor de teambegeleider/sportleider om een zekere hoeveelheid structuur en regels 
vast te stellen. Door dit te doen geeft u richting en neemt u beslissingen wanneer 
deze noodzakelijk zijn. 
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BELANGRIJK! 
Het is beter voor de ontwikkeling van de spelers als u hen betrekt bij het nemen van 
beslissingen, het stellen van regels en het nemen van verantwoordelijkheden. In 
hoofdstuk 6, Leiderschap, wordt dieper ingegaan op de democratische 
leiderschapsstijl. 

 Een voorbeeldfunctie te vervullen.  
U kan een grote invloed hebben op uw spelers. Als teambegeleider/ sportbegeleider 
staat u vaak model voor de jeugd. Zij kijken tegen u op. Zeker de jongere jeugd en 
helemaal als u (in hun ogen) goed bent in de sport. Goed voorbeeld doet volgen. Laat 
dat zien. Gebruik behoorlijke taal. Houd uw emoties onder controle, hanteer de 
algemene gedragsregels, wees enthousiast en straal het uit. 

 Het hoofd te bieden aan goed bedoelende maar moeilijke ouders.  
Moedig ouders, vrienden en familie aan tot een sportieve ondersteuning van de 
spelers.  

 
 

DE ROL ALS LERAAR 
 
Als leraar moet u in staat zijn om: 

 Begrijpelijke taal te gebruiken.  
Denk aan de leeftijd en het niveau van de spelers. Niet alle spelers begrijpen meteen 
wat u zegt.  

 Eenvoudige aanwijzingen te gebruiken. 
Besteed nooit meer dan 3 minuten aan voordoen en uitleg. Anders gaan de kinderen 
zich op andere dingen richten. 

 Duidelijke voorbeelden te gebruiken. 
Een voorbeeld, of voordoen, zegt kinderen vaak meer dan een verhaal. 

 Spelers meer te leren dan ijshockey. 
Door ijshockey in teamverband te spelen leren spelers lichamelijke, emotionele, 
geestelijke en sociale vaardigheden voor het dagelijkse leven. 

 

 
DE ROL ALS ORGANISATOR 
 
Als organisator moet u in staat zijn om: 

 De zaken rondom het team te regelen. 
In hoofdstuk 13, Organisatie, wordt hier dieper op ingegaan. Denk hierbij aan 
afspraken voor, tijdens en na trainingen en wedstrijden.  

 Het organiseren van bijeenkomsten. 
Met name ouderbijeenkomsten zijn belangrijk voor het geven van duidelijkheid aan 
de ouders en daarmee een goede aanzet voor het voorkomen van veel problemen. 

 Het inzetten van hulp. 
Het begeleiden van een ijshockeyteam vraagt veel. Dit kan u niet alleen. Vraag 
anderen, zoals ouders, mensen uit de vereniging, de spelers et cetera om u te helpen 
waar dat mogelijk is. Maak bijvoorbeeld een telefoonboom in het geval u zeker moet 
weten dat iedereen direct is geïnformeerd en laat de spelers of ouders andere 
spelers bellen. Maak gebruik van sociale netwerken om de communicatie naar uw 
spelers en de ouders te optimaliseren. 

 
Om een goede teambegeleider/sportleider te zijn moet u voor uzelf de nodige vaardigheden 
blijven ontwikkelen. Wees bewust van uw rol en verantwoordelijkheden als leider, leraar en 
organisator. 


