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NATIONAAL HOCKEYCONGRES 2018: VISIE OP HOCKEY

 Tom van ’t Hek, voormalig Nederlands tophockeyer en coach

Als ex-hockeyer, -coach en radiopresentator kent Tom van ’t Hek de sport door en door. Hij heeft een
langdurige hockeycarrière achter de rug. Als hockeyer speelde hij 16 jaar in het Nederlands Elftal. 

Als coach heeft Tom van ‘t Hek zes jaar de leiding gehad over het Nederlands Elftal Dames. Onder zijn leiding 
werd het team Europees kampioen, wisten ze de Champions Trophy te winnen en behaalden ze twee keer een 

bronzen medaille op de Olympische Spelen (1996 en 2000).
Daarnaast was Tom enige tijd huisarts. Zijn ervaring als sporter, coach, arts en hockeyvader gebruikt Tom van ’t Hek 
in zijn rol als dagvoorzitter van ons Nationaal Hockeycongres 2018.

Robbert de Groot MSc., Inspanningsfysioloog FC Groningen
Thema: Belasting en belastbaarheid – Meer trainen of beter trainen?
Exercise Physiologist – Strength and Conditioning coach 

Robbert de Groot voltooide eerst de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) voordat hij aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam Bewegingswetenschappen studeerde. Na zijn studies werkte hij als inspanningsfysioloog 

onder andere bij het Giant Global Mountainbike Team, het Rabobank Cycling Team en de KNLTB. Doordat bij de 
tennisbond (KNLTB) de rol van talentherkenning en -ontwikkeling grotere vormen aannam, ging de Groot meer aan 
de slag met testen en meten. Op die voet ging hij dertien jaar geleden verder toen hij in dienst trad bij de jeugd-
opleiding van Betaald Voetbal Organisatie AZ, waar naast het plannen, organiseren en geven van fysieke trainingen 
talentontwikkeling en talentherkenning centraal staat. Vanaf seizoen 2012-2013 begeleidt De Groot als inspannings-
fysioloog de A-selectie van AZ. Sinds twee jaar begeleidt dDe Groot de A-selectie, beloften en opleiding van voetbalclub 
FC Groningen. Hij houdt zich onder meer bezig met testen, meten, planning en periodisering om zowel in teamverband 
als individueel tot optimaal resultaat te komen. Continu Monitoren van belasting en herstel voor, tijdens en na 
trainingen & wedstrijden staat daarin centraal.

Wietske Idema, Talentenacademie
Thema: Zelfregulering ontwikkelen – Verbeter het hockey begint bij jezelf?

Wietske Idema is prestatiecoach bij de Talentenacademie (www.talentenacademie.nl) in de topsport, het 
bedrijfsleven en het onderwijs. Ze werkt onder andere in het betaald voetbal (o.a. de PSV Jeugdopleiding), 

voor de NeVoBo en met de jeugdbondscoaches bij de KNHB. Ze is gespecialiseerd in het werken aan zelfregulatie, 
het ontwikkelen van teams, het verbeteren van didactiek en het coachen op gedragsverandering. Ze schreef de twee 
boeken ‘Zelfregulatie in de Sportpraktijk’ en ‘CHAOS – het ontwikkelen van het aanpassingsvermogen van teams’.

Hoe leer je sporters om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun prestaties? Hoe krijg je het voor elkaar dat 
sporters gaan nadenken over hun vooruitgang en eigenaar worden van hun ontwikkeling? Zelfregulatie is hierop het 
antwoord. Onderzoek toont aan dat sporters die goed kunnen zelfreguleren effi ciënter leren, beter presteren, 
gemotiveerd raken en gefocuster trainingsgedrag laten zien. Trainers en coaches spelen een cruciale rol in het 
ontwikkelen van zelfregulatie. Zij kunnen binnen de club en op het veld een zelfregulatieklimaat scheppen waarin zij 
sporters triggeren op het ontwikkelen van zelfregulatie als onderdeel van talentontwikkeling. Het is dus belangrijk dat 
het ontwikkelen van zelfregulering wordt opgenomen in het technisch beleid van de vereniging.

Prof. dr. Gerben van der Vegt, Rijksuniversiteit Groningen
Thema: Diversiteit stimuleren – Zonder linksbuiten, geen rechtsachter?

Gerben van der Vegt is hoogleraar Organisatiegedrag aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van 
de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is bovendien directeur van de onderzoeksschool SOM van FEB. Hij heeft 

jarenlange ervaring met het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van diversiteit in organisaties. In zijn lezing zal 
hij ingaan op vragen als: Welke vormen van diversiteit zijn er? Wat zijn blijkens onderzoek de effecten van diversiteit in 
organisaties? Welke psychologische processen zijn daarvoor verantwoordelijk? En wat kunnen verenigingen en bestuur-
ders doen om de positieve effecten van diversiteit te vergroten en de negatieve effecten te verkleinen?
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Max Caldas, Bondscoach Nederlands Elftal Heren
Thema: Bijdrage leveren aan het team - 1+1=3?

Max Caldas kwam zelf als international uit voor de Argentijnse hockeyploeg. Nadat hij gedwongen moest 
stoppen met hockeyen, door een blessure, legde hij zich toe op het coachingsvak. Hij begon als clubcoach en 

maakte later de stap naar de nationale jeugdselecties en later de Nederlandse Elftallen. 
In 2010 werd Max bondscoach van het Nederlands Elftal Dames. Hij won goud op de Europese Kampioenschappen in 
Mönchengladbach (2011), op de Olympische Spelen van 2012 in Londen en op het WK 2014 in Den Haag. In datzelfde 
jaar maakte hij na het WK in Den Haag de overstap naar het Nederlands Elftal Heren. Waarmee hij tijdens de Olym-
pische Spelen van 2016 de vierde plaats behaalde en in 2017 goud pakte op het EK. Zijn verhaal gaat over het spelen 
en werken met teams en ieders bijdrage daarin.

Britta Gielen, Twynstra Gudde
Thema: Continue leren – Wij leren dus we blijven verbeteren?

Britta Gielen is senior partner bij Twynstra Gudde, werkt in organisaties aan vraagstukken van leiderschap en 
collectief ontwikkelen. In haar adviespraktijk werkt zij met verschillende klanten aan cultuur en gedragsveran-

dering. Haar aanpak is waarderend en direct. Britta gaat tijdens het Nationaal Hockeycongres in op ‘team en club als 
lerende organisatie’. Hoe kun je jouw (hockey)team en club een ‘boost’ geven naar een professionele leergemeenschap, 
waarin niet alleen maar problemen worden opgelost, maar ook duurzame oplossingen voor hardnekkige problemen tot 
stand komen.

Teun de Nooijer, voormalig Nederlands tophockeyer
Thema: Sociaal-maatschappelijke balans – Zonder ouders, geen kinderen!

Teun de Nooijer won als hockeyinternational 4 Olympische medailles, waaronder twee keer goud (1996 in 
Atlanta en 2000 in Sydney). Eén keer werd hij wereldkampioen, één keer Europees kampioen en zes keer won hij 

de Champions Trophy. Hij speelde 453 offi ciële interlands en maakte 214 doelpunten voor de nationale ploeg. Teun is 
drie keer benoemd door de FIH als ‘s werelds beste speler en ontving na het beëindigen van zijn sportcarrière de Fanny 
Blankers-Koen Carrièreprijs, waarmee de allergrootste sporters worden bekroond voor buitengewone verdiensten voor 
de Nederlandse sport. 
Inmiddels is Teun coach van Bloemendaal dames 1, hockeyen zijn kinderen ook en hij weet als geen ander dat een 
goede sociaal-maatschappelijke balans belangrijk is bij sport.

Erben Wennemars, voormalig Nederlands langebaanschaatser

Erben Wennemars is zonder twijfel de meest enthousiaste schaatser die Nederland heeft gekend. In zijn 
imposante schaatscarrière werd hij twee keer wereldkampioen sprint en pakte hij brons op de Olympische 

Spelen van Turijn. Erben zet zich tegenwoordig met evenveel enthousiasme in voor het Jeugdsportfonds. 
Daarnaast is hij ambassadeur van de Meeùs Runclub, adviseur op sportmarketing-gebied, trainer en coach voor jong 
schaatstalent, columnist voor het AD, analyticus bij de NOS, bestuurslid van PEC ZWOLLE United, radiopresentator 
voor de Nieuws BV en veelvuldig deelnemer aan hardloopevenementen.
Erben is enthousiast, gedreven en ambitieus. Hij vertelt over zijn carrière, letterlijk van vallen tot opstaan. Centraal 
hierin staan thema’s als persoonlijke ontwikkeling, passie, intrinsieke motivatie en grenzen verleggen.


