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DE ROL VAN DE COACH 
 
Om een succesvol ijshockeyprogramma te runnen moet de coach voorbereid zijn om 
meerdere rollen te vervullen en daarbij horende verantwoordelijkheden te accepteren. 
Coachen is meer dan eenvoudigweg het aanleren van diverse basisvaardigheden. Meestal 
realiseert u zelf niet hoeveel het betekent om te coachen, totdat u er zelf werkelijk bij 
betrokken raakt. Als u uzelf hebt voorgenomen om een effectieve coach te willen zijn, dan 
moet u de motivatie op kunnen brengen om alles te doen dat nodig is om een goede coach 
te worden.   
 

 
 

DE ROLLEN VAN DE COACH 
 
De drie belangrijkste rollen van een coach zijn: 

 De coach als leider 

 De coach als leraar 

 De coach als organisator 
 
Coaches hebben de mogelijkheid hun spelers enorm te beïnvloeden. Het soort en de grootte 
van de invloed die u als coach heeft op de spelers wordt bepaald door uw eigen 
vaardigheden.  
Hoe doeltreffend bent u als: leider, leraar, organisator?  
Hoe ondersteunend en aanmoedigend bent u bij uw spelers? 
Hoe enthousiast gaat u om met de spelers? 
Hoe betrokken bent u bij de totale ontwikkeling van de spelers? 
 
Om een positieve en blijvende invloed te hebben als coach moet u effectief zijn als leider, 
leraar en organisator; uw spelers aanmoedigen en ondersteunen, enthousiast coachen en 
serieus bekommeren/interesseren om/in het totale welbevinden van de spelers.  
 
U beïnvloedt de motivatie van de spelers en de spelvreugde die zij ondervinden. De invloed 
die u zult hebben op de spelers is afhankelijk van het gegeven of hun beslissing om mee te 
doen vrijwillig is genomen of niet. Hoe meer de spelers u respecteren en hoe langer u samen 
bent met de spelers, hoe groter de invloed. De beslissing van de spelers om deel te nemen 
aan ijshockey is grotendeels afhankelijk van het soort van invloed die u op hen heeft.  
 

De leerdoelen van dit hoofdstuk zijn: 
 
De specifieke rollen van een coach te herkennen en te begrijpen zoals de rol als: 

 Leider – wees bewust van de invloed die u heeft op de spelers. 

 Leraar – wees bewust van het belang om de sporters vaardigheden te leren. 

 Organisator – wees bewust van de waarde van een goed georganiseerd 
 programma.  
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DE COACH ALS LEIDER 
 
Een belangrijke rol van de coach is een effectief leider te zijn. Als een leider moet de coach 
in staat zijn om: 
 
1. Seizoendoelen en onderwerpen vast te stellen 
 
Start bijvoorbeeld met vijf of zes algemene doelen die u met de spelers aan het eind van het 
seizoen kunt bereiken. Deze doelen moeten een competitiefilosofie uitdrukken en moeten 
beantwoorden aan het algemene doel. Twee algemene doelstellingen kunnen zijn: 

 Aan het eind van het seizoen zijn de spelers in staat basisvaardigheden uit te voeren  die 
noodzakelijk zijn om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden op een niveau  behorende 
bij hun leeftijd en mogelijkheden. 

 De spelers tonen sportief gedrag bij zowel trainingen als wedstrijden. 
 
Na de algemene doelen te hebben vastgesteld is het nodig om elk doel meer specifiek te 
omschrijven, rekening houdend met datgene dat de spelers moeten leren om het doel te 
bereiken. 
 
Zo kan sportief gedrag verder worden onderverdeeld in: 

 Tonen van respect voor scheidsrechters. 

 Gebruiken van behoorlijke taal. 

 Het onder controle houden van emoties. 

 Spelen volgens de regels van het spel. 
 
Andere voorbeelden van specifieke en meetbare doelen: 

 In staat zijn om goed voorwaarts en achterwaarts te schaatsen. 

 In staat zijn om te wisselen van voorwaarts naar achterwaarts en andersom. 

 Het aantal onderling gegeven complimenten vergroten. 

 Het verminderen van het aantal straffen per wedstrijd. 
 
De gegeven voorbeelden illustreren dat de doelstellingen zowel op technisch terrein als op 
gedrag zijn gericht. Verzeker u van de medewerking van de assistent-coach, spelers en 
ouders om de gestelde doelen te bereiken. De spelers zullen een grotere betrokkenheid 
tonen indien zij hebben deelgenomen aan de vaststelling van de doelen. 
 
Maak zowel korte termijn als lange termijn doelen. Het bereiken van korte termijn doelen 
geeft goede feedback en stimuleert de spelers om het uiteindelijke einddoel te bereiken. 
Realiseer u wel dat de gestelde doelen binnen het bereik van de spelers moeten liggen. 
 
2. Een democratische stijl van coachen te gebruiken 
 
De doelen die u wilt bereiken met de spelers worden bepaald door uw manier van coachen 
en uw gedrag. De meeste coaches geven de doelen in orde van belangrijkheid als volgt aan: 

 Helpen bij de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de spelers. 

 Helpen bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 

 Plezier hebben. 

 Winnen. 
Maar hoe stelt u de prioriteit vast? Hoe belangrijk is winnen? Weerspiegelt de manier van 
coachen dit ook? Als winnen het minst belangrijk is van de gestelde doelen, gedraagt u zich 
dan ook zo. Laat merken dat de ontwikkeling en het spelplezier voorrang hebben. Het 
streven naar winnen zorgt voor een gezonde wedijver, vooropgesteld dat de juiste betekenis 
aan winnen wordt gegeven. Winnen in het juiste perspectief blijven zien, zorgt voor een 
optimale ontwikkeling van de spelers en voor spelplezier.  
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Een democratische wijze van coachen is de meest aangewezen manier om de doelen te 
bereiken. Coaches die deze stijl gebruiken begrijpen hun verantwoordelijkheden omtrent het 
tonen van leiderschap in de richting van hun spelers en geven de spelers de gelegenheid om 
deel te nemen aan het maken van beslissingen en het dragen van verantwoordelijkheden. 
 
Het gebruik van een democratische stijl betekent niet dat de spelers op alle punten inspraak 
hebben. Het is noodzakelijk voor de coach om een zekere hoeveelheid structuur en regels 
vast te stellen om tot een optimale ontwikkeling van de spelers te kunnen komen. Door dit te 
doen geeft u richting en neemt u beslissingen wanneer noodzakelijk, maar realiseert u zich 
ook dat het beter voor de spelers is als u hen betrekt bij het nemen van beslissingen en het 
stellen van regels en nemen van verantwoordelijkheid. 
 
Als men te veel structuur aanbrengt zal een autoritaire wijze van coachen op de voorgrond 
staan, dat kan resulteren in een afname van deelname van de spelers. Gebruikmaking van 
de juiste hoeveelheid structuur en regels is een gevolg van een democratische wijze van 
coachen. 
 
Het gebruik van een democratische stijl van coachen zal de mogelijkheden van de spelers 
vergroten om beslissingen te nemen en om verantwoordelijke, onafhankelijke volwassenen 
te worden. Een democratische coach geeft meer vertrouwen aan de spelers hetgeen een 
zeer positief effect heeft op hun zelfvertrouwen. Daarnaast zal deze coachingstijl de 
communicatie met de spelers verbeteren en de motivatie van de spelers verhogen om hun 
doelen te bereiken. 
 
3. Een voorbeeld te stellen dat spelers willen volgen 
 
Als coach heeft u een voorbeeldfunctie. Bijvoorbeeld: het tonen van een gezonde leefwijze 
met betrekking tot lichamelijke conditie en gebruik van alcohol en tabak.  
 
4. Leiderschap bij de spelers te ontwikkelen 
 
Spelers hebben het recht op inspraak in het nemen van beslissingen, over hun deelname 
aan het spel. Naast het recht om beslissingen te nemen zijn er verantwoordelijkheden. Geef 
de spelers de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen bij deelname aan het spel. Laat de 
spelers bijvoorbeeld delen van de warming-up uitvoeren en nieuwe oefeningen bedenken 
onder uw leiding. Zo zullen de spelers zich ontwikkelen als individuen, die zichzelf en 
anderen respecteren en accepteren en verantwoordelijkheid durven te dragen. 
 
5. Een positieve houding ten opzichte van scheidsrechters te tonen  
 
U toont leiderschap aan uw spelers door een positieve houding en respect te tonen voor 
scheidsrechters. De houding van de coach moet de spelers de juiste houding naar 
scheidsrechters tonen. Deze houding maakt ook duidelijk welke noodzakelijke rol de 
scheidsrechter bij het ijshockey speelt, om het spel eerlijk en plezieriger te maken voor de 
spelers. 
 
6. Het hoofd te bieden aan goed bedoelende maar moeilijke ouders 
 
Soms hebben ouders onrealistische verwachtingen van hun kinderen en de coach. Herinner 
de ouders eraan dat ijshockey slechts één deel is van een kinderleven en dat het in de juiste 
proporties moet worden gezien. Ouders moeten erop gewezen worden dat het spel voor de 
kinderen is en niet voor de ouders. Leg aan de ouders duidelijk het doel en de subdoelen 
van de jaarplanning uit en moedig ze aan om de spelers te ondersteunen in hun streven hun 
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doel te bereiken. Een goed contact met ouders helpt de coach de problemen die met ouders 
kunnen rijzen makkelijker en goed te kunnen hanteren. 
 
7. Belangstelling te tonen bij de pogingen van de spelers om hun mogelijkheden te 
vergroten 
 
Uw enthousiasme als coach zal hen aanmoedigen hun vaardigheden te verbeteren. Spelers 
hebben het recht op een goed gekwalificeerde coach en trainer die integer is en zich 
werkelijk voor honderd procent geeft. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REALISEER U! 
De enorme invloed die u in de rol als coach heeft zich niet alleen tot de sport beperkt.  
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DE COACH ALS LERAAR 
 
Een belangrijke rol van een coach is een goede leraar te zijn. Als leraar moet de coach in 
staat zijn om: 
 
1. De noodzakelijke vaardigheden aan te leren 
 
Goede ijshockeyspelers zijn niet altijd goede leraren, alhoewel het een voordeel is als u de 
techniek beheerst die u anderen wilt aanleren. Men moet kennis hebben van spelregels, 
vaardigheden en spelvormen om ze aan te kunnen leren. Maar ook onderwijzen is een 
vaardigheid die men moet leren. Als leraar moet men zichzelf steeds zien te verbeteren. Een 
goede communicatie is noodzakelijk om een goede leraar te worden. Een goede leraar zal 
de vreugde vergroten, die de spelers ondervinden bij het (aan)leren en/of oefenen van iets. 
 
2. Gebruik te maken van de juiste methodische opbouw 
 
Maak een lijst van vaardigheden die aangeleerd moeten worden en bepaal de volgorde 
waarin zij behandeld moeten worden. Basistechnieken, zoals schaatsen, passen en schieten 
moeten eerst worden aangeleerd. Niet alle basistechnieken zijn gemakkelijk aan te leren. De 
meest fundamentele vaardigheid bij ijshockey is schaatsen, maar dit is tevens het moeilijkst 
om goed te leren. Na de basistechnieken moeten de overblijvende technieken aangeleerd 
worden, van eenvoudige zoals backchecking tot meer complexe vormen zoals positie en 
teamspel. 
 
Elke techniek moet goed opgebouwd worden, niet te grote stappen. De spelers lopen minder 
risico op blessures en frustraties als de techniek op de juiste wijze wordt aangeleerd. Meer 
specifieke en gedetailleerde informatie over hoe ijshockeytechnieken aan te leren vindt u in 
het hoofdstuk didactiek. 
 
3. Gebruik te maken van begrijpelijke taal 
 
Denk aan leeftijd en niveau van de spelers die u iets wilt aanleren. Gebruik taal die ze goed 
begrijpen. Gebruik eenvoudige aanwijzingen om hoofdzaken te onderstrepen. Besteed nooit 
meer dan drie minuten aan voordoen en uitleg van de techniek. Maak gebruik van 
audiovisueel materiaal om de uitleg en demonstratie te verduidelijken.  
 
Vroegere ervaringen van een speler en de mate van ontwikkeling bepalen de wil tot leren. 
Niet alle spelers van dezelfde leeftijd zijn even ver in de ontwikkeling. Onderzoek zorgvuldig 
het niveau van de spelers, zodat u de juiste techniek kunt kiezen om aan te leren.  
 
4. Te begrijpen dat niet alle spelers even snel leren 
 
Spelers verschillen in hun mogelijkheden om alle informatie goed op te slaan en kunnen niet 
allemaal dezelfde hoeveelheid theorie en/of vaardigheden aanleren in een seizoen.  
Probeer de training te individualiseren en aan te passen aan de persoonlijke behoefte van de 
spelers. Maak tijd in iedere training voor de spelers om hun zwakste vaardigheden te 
oefenen. 
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5. Spelers meer te leren dan ijshockey alleen 
 
Deelname aan sport betekent een enorme gelegenheid voor spelers om meer vaardigheden 
te leren, dan die voor ijshockey noodzakelijk zijn. Door ijshockey te spelen, leren spelers 
lichamelijke, emotionele, geestelijke en sociale vaardigheden voor het dagelijks leven. 
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DE COACH ALS ORGANISATOR 
 
Een belangrijke rol van een coach is een goed organisator te zijn. Als organisator moet de 
coach in staat zijn om: 
 
1. Een goede training op te zetten 
 
Maak een schema van doelen en onderwerpen voor de trainingen van het komende seizoen. 
De trainingen moeten zo zijn dat de spelers de mogelijkheid wordt geboden tot een 
optimalisering van hun trainingscapaciteiten en het optimaliseren van hun vaardigheden, in 
een plezierige en veilige omgeving. De trainingen moeten zeer goed georganiseerd zijn om 
een zo groot mogelijk rendement uit de trainingstijd te halen (ook met het oog op de hoge 
kosten voor ijshuur).  
 
Zorg dat de spelers zoveel mogelijk bewegen en maak gebruik van zoveel mogelijk ijs. Train 
niet altijd op groot veld, maar maak ook gebruik van de lijnen die al zijn aangebracht om de 
diverse vakken te gebruiken. Met gebruik van de vakken is het goed mogelijk om 
verschillende onderdelen tegelijk te trainen, bijvoorbeeld door een deel van het speelveld te  
gebruiken voor het oefenen van schieten op doel, een ander deel voor het oefenen van 
achterwaarts schaatsen en weer een ander deel voor een partijtje. Dit geeft u de 
mogelijkheid om op een zo effectief mogelijke manier gebruik te maken van het ijs. Het 
trainen met meerdere vakken of stations vraagt wel een goede organisatie en  meerdere 
trainers of assistenten. 
 
2. Een assistent-coach te kiezen om tot een maximaal resultaat te komen voor uzelf en 
de spelers 
 
Wees zeer zorgvuldig met het uitkiezen van een assistent-coach. Zorg ervoor dat het iemand 
is met een filosofie en stijl die met die van uzelf overeenkomen. Zoek ook iemand die u kan 
aanvullen op diverse punten en veel kennis heeft van het spel. Ze moeten enthousiast zijn 
en goede communicatieve vaardigheden bezitten, een goede leraar zijn en een voorbeeld 
voor de spelers. Het belangrijkste is dat het iemand is met wie u graag samenwerkt. 
 
Plan doelen en onderwerpen voor het komende seizoen samen met uw assistent-coach. 
Spreek een duidelijk verdeling af voor taken en bevoegdheden, zowel voor de trainingen als 
de wedstrijden. Kies een assistent met goede didactische- en organisatorische kwaliteiten. 
Dit zal tijdens het seizoen veel profijt voor de spelers opleveren. 
 
3. De hulp van anderen in te roepen om onderdelen van het jaarprogramma uit te 
voeren  
 
Door de hulp in te roepen van bijvoorbeeld ouders kunt u zelf meer tijd overhouden voor 
andere dingen, met de nadruk op kunt. Het is heel belangrijk dat u met hen goed 
samenwerkt en ook hier duidelijke afspraken maakt over bijvoorbeeld de volgende zaken: 

 Zorgdragen voor het vervoer van en naar de trainingen en wedstrijden. 

 Organiseren van teambijeenkomsten. 

 Zoeken van verschillende mogelijkheden voor sponsoring. 

 Helpen met de statistieken bij de wedstrijden. 
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OEFENING 
 
Onderstaande kaart is een mooi hulpmiddel om te kijken hoe het gesteld is met uw rol als 
leider, leraar en organisator. Zet een vinkje in de kolom die het beste bij u past en ga er dan 
gedurende het seizoen ook werkelijk mee aan de slag. U kunt dit ook in laten vullen door uw 
assistent-coach, om te kijken wat hij van u vindt en andersom. 
 

 Uitstekend Goed Verbeterpunt 

Leider     

1. Stelt doelen    

2. Gebruikt een democratische coach 
 stijl 

   

3. Geeft een goed voorbeeld    

4. Ontwikkelt leiders kwaliteiten bij 
 spelers 

   

5. Goede relatie met scheidsrechters    

6. Goede communicatie met ouders    

7. Helpt spelers om het maximum eruit 
 te halen 

   

    

Leraar    

1. Onderwijst noodzakelijke 
 vaardigheden 

   

2. Gebruikt de juiste methodische 
 opbouw 

   

3. Gebruikt begrijpelijke taal    

4. Begrijpt dat niet alle spelers even snel 
 leren 

   

5. Leert meer dan alleen ijshockey    

    

Organisator    

1. Zet goede trainingen op    

2. Zoekt goede assistent-coach    

3. Heeft ouders die goed assisteren    

 
 

EEN GOEDE COACH BLIJFT ALTIJD EIGEN VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN. 
WEES BEWUST VAN UW ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN ALS LEIDER, 
LERAAR EN ORGANISATOR. 

 
 
 
 


