
Nationaal Hockeycongres 2018

Hoe geef ik ons hockey kleur?

Onze visie op hockey



Programma

10.30 uur Voorbespreking/1e helft

12.30 uur Rust (lunch)

13.30 uur Tweede helft (breakout sessies)

15.30 uur Nabespreking
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Petra van Hoeken - Rabobank

Erik Cornelissen - Voorzitter KNHB
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Erik Gerritsen - Directeur KNHB
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De KNHB bekent kleur
Wat is onze visie op hockey?



“Maak keuzes langs de lijnen van de strategie 2020”



Tijdens het NHC komen strategische vragen langs

1. Oproep tijdens Nationaal Hockey Congres 2017:

Wat voor een club wil je zijn in 2020? 

Voor wie, welke doelgroepen wil je er zijn in 2020? 

Hoe ga je als club daarin onderscheidend zijn? 

2. Tijdens NHC 2018 bekent de KNHB zelf kleur: 

Welke visie op hockey heeft de KNHB? 

Van de jongste jeugd tot en met de top en alles wat daartussen in zit.



1) Keuzes in 2017 gingen over:

– Bedienen van en focussen op doelgroepen.

– Kwaliteit en variëteit van hockeyaanbod.

– Tophockey versus breedtehockey. 

– Kwaliteit en breedte van dienstverlening.

– Maatschappelijke impact.  

2) In 2018 ligt de focus op:

– Hockey.

– Omgang met kinderen, ouders, maatschappelijke context etc. 

De KNHB wil de clubs inspireren en uitdagen



Context en waarom nodig? 

Uitstroom van kinderen/jongeren neemt toe: 

• Was altijd 18+  is  16+.

• Zowel aan prestatie- en recreatiekant.

• Door gebrek aan plezier en prestatiedruk (door 

ouders, club, maatschappij). 

Behoud van kinderen/jongeren kan door: 

• Een kwalitatief goed hockeyaanbod. 

• Door plezier te bieden. 



Wat komt vandaag voorbij

• Niet te vroeg selecteren of focussen op presteren.

• Goede trainers en coaches voor alle jeugdteams. 

• Stimuleren dat kinderen meer vrij gaan sporten  

(op de club of op straat).

• Laat kinderen zichzelf (breed) ontwikkelen.

• Hoeveel en op welke manier trainen is goed & leuk? 

• Gedrag van ouders langs de lijn

• … 



Succes maken we samen!

• KNHB is van en voor de clubs

• Hockey wordt leuker en beter door samenspel KNHB en clubs 

• Iedere club is vrij om de eigen keuzes te maken … 

 Maar de KNHB bekent kleur 



Wat is de visie op hockey van jullie vereniging? 



Stephan Veen - Bestuurslid Tophockey Heren

Joost van Geel - Prestatiemanager KNHB



Stephan Veen Joost van Geel



Waarom?

11-tal



DNA
‘vrijheid in het team’



Ambitie 
Snel, aanvallend en creatief hockey spelen, met een verdedigende 

balans, als individu in een team.



Zelfregulerend 
vermogen



Belasting en belastbaarheid



Maatschappelijke balans en ouders



Diversiteit



Individuele bijdrage aan het team



Continue leren



Britta Gielen

Continue leren

Wij leren dus wij blijven verbeteren?



Wie ophoudt met beter worden, 
houdt op met goed zijn!





Leren doe je samen

Neem een paar minuten met je buurmens.

Wanneer heb jij voor het laatst iets geleerd 
op de club?
Wat was dat?
En van wie?
Wat was de aanleiding?



Een Amateur:
is tevreden met een 
basisniveau van 
kennen, kunnen en 
presteren, opereert 
vanuit de comfort zone, 
doet zich voor als een 
high performer, 
veroordeelt anderen tot 
amateurs, onthoudt 
anderen van feedback 
zodat hij of zij het zelf 
ook niet krijgt
verschuilt zich achter 
zijn formele functie, rol 
en machtspositie
eist antwoorden als 
voorwaarde om in actie 
te willen komen.

Een Professional:
toont lef, passie en 
ambitie en wil zichzelf 
continu verbeteren in 
dienst van het gewenste 
resultaat leert van 
anderen en biedt 
anderen zijn 
leerervaringen 
aan daagt uit en 
investeert tijd om de 
ander te ‘stretchen’ en 
het beste van zichzelf te 
geven kijkt met 
empathie naar collega’s, 
zonder te veroordelen 
toont zijn eigen 
kwetsbaarheid; eist 
geen antwoorden, maar 
stelt vragen en zoekt 
mogelijkheden om in 
actie te kunnen blijven.



Jullie zijn professionals, jullie 
willen de club beter maken en 
meer samen leren en het 
beste uit jezelf en andere 
mensen halen. 
Daarom zit je hier op een 
vrije zaterdag!!



Wat weten we over 
energieke professionals

– Verveling is besmettelijk

– Positieve emoties zorgen voor meer innovatie

– Zingeving heeft invloed op prestaties

– En dingen niet doen, die je wel wilt doen, 

vraagt ook energie/wilskracht

– Benut jij het potentieel van alle mensen in de 

club?



Waarom wil je een lerende club worden?

– Om mensen te behouden en aan te trekken

– Om veerkrachtiger te worden en drive te creëren

– Om niet elke week hetzelfde probleem op te lossen

– Om vernieuwing te realiseren 

– En om verstandige oplossingen te krijgen



Wat is een lerende club

De club, waar mensen steeds

beter worden om tot stand te brengen,

wat ze echt willen, waar steeds weer

nieuwe ideeën komen, en waar iedereen

gezamenlijk werkt aan het voortdurend

samen leren.



Wat is nodig 
voor samen 
leren

- Speelsheid

- Geen druk

- Ruimte

- Eigenaarschap

Hoe pak je een 
probleem aan

- Zoek de energie

- Organiseer commitment

- Onderzoek je eigen rol

- Welke belangen zijn er





Single loop
eenvoudig, geen reflectie, geen lange 

termijn, kijken naar fouten, past bij

simpele vragen.

Dubbel loop
leren, zoek patronen, 

kijk naar normen, 

probleem wordt anders, 

past bij hardnekkige 

problemen, verandering 

van cultuur



Straks in de breakout sessie:

Gaan we werken aan echte problemen in je club, dus 

als je een casus hebt, iets waar je tegenaan loopt en 

maar niet opgelost krijgt, iets wat niet echt beter 

wordt, kom dan straks naar de breakout sessie: 

Continue leren. Dan gaan we samen aan het werk.



Wietske Idema

Zelfregulering

Verbeter het hockey begint bij jezelf?



Zelfregulatie wat is dat?
– Zelfregisseur

– Verantwoordelijkheid

– Meer plezier en motivatie

– Meer focus op je doel



Zelfregulatie hoe doe je dat?
– Je kan het leren!



Zelfregulatie cultuur?
– Stel vragen!

– Vraag door!

– Duurzame gedrag verandering.

– Boek: ‘Zelfregulering in de sportpraktijk’ (methode ZIP coach)

wietske@talentenacademie.nl - www.zipcoach.nl – www.talentenacademie.nl

mailto:wietske@talentenacademie.nl
http://www.zipcoach.nl/
http://www.talentenacademie.nl/


Gerben van der Vegt

Diversiteit stimuleren

Zonder linksbuiten, geen rechtsachter?



Diversiteit ‘moet’
– Er wordt tegenwoordig veel gesproken over diversiteit in de sport

– 20% van de nederlanders heeft een niet-westerse achtergrond

– KNHB: ‘hockey voor iedereen’

– Van sportclubs wordt maatschappelijke betrokkenheid verwacht; sportclubs moeten

afspiegeling vormen van de maatschappij

– Visie: “wie willen we zijn als vereniging/club?”

– Dit standpunt wordt verkocht met een claim over de positieve effecten

van diversiteit

– ‘toegevoegde waarde van sporters met verscheidenheid aan achtergronden is allang

bewezen’

– Diversiteit ‘moet’ want het zorgt voor betere prestaties



Klopt dat?
Diversiteit hangt samen met kennis, vaardigheden, competenties, etc.

– Leeftijd (ervaring, flexibiliteit, nieuwe technologie)

– Geslacht (persoonlijke aandacht, collectief)

– Etniciteit (begrip van gewoontes en opvattingen)

Diversiteit in:

Leeftijd

Geslacht

Etniciteit

Etc.

Mix van:

Kennis

Vaardigheden

Competenties

Etc.

Uitkomsten:

Betere besluiten

Creativiteit

Innovatie

Prestatie



En tegelijkertijd…
1. Neiging tot homogeniteit i.p.v. diversiteit

– Is 90% van de sportbestuurders een man van 51 jaar

– Worden veel sportclubs nog bevolkt door hoogopgeleide 

blanke individuen (zie de conferences van de broer van 

de dagvoorzitter over hockey)

– Is ‘Homo’ is nog steeds het meest gehoorde scheldwoord 

op het veld

2. Geen direct positief effect van diversiteit in:

- leeftijd,

- geslacht,

- etniciteit, 

op besluitvorming creativiteit en prestatie van teams en 

organisaties (0-effect). Blijkt uit meer dan 30 jaar 

onderzoek in allerlei organisaties. 



Hoe kan dat?



Homogeniteit: Oorzaak
1. Mensen hebben een natuurlijke voorkeur voor anderen die op hen lijken 

(reduceren onzekerheid)

– Gelijkheid-attractie bias (op wie stap je af bij een feestje?)

– Zelf-verificatie bias (als anderen dezelfde opinie hebben als jij voel je jezelf bevestigd)

2. Negatieve gevolgen:

– Neiging tot homogeniteit in groepssamenstelling (weinig diversiteit in besturen; ‘old

boys network’)

– Neiging tot homogeniteit in sociale netwerken (weinig diversiteit in sportclubs)



0-effect: Oorzaak 1 
– Mensen gebruiken ‘shortcuts’ om complexe situaties te versimpelen en

voorspelbaar te maken.

– Mensen delen mensen in in hokjes op basis van zichtbare kenmerken
(categorisatie).

– Negatieve gevolgen:

– stereotypering van ongelijke anderen (wij-zij denken), verminderde attractie, 
verlaagde identificatie, minder informatie-uitwisseling en verlaagde
creativiteit/innovatie



0-effect: Oorzaak 2
– Diversiteit resulteert vaak in statusverschillen.

– De meerderheid heeft hogere status (enige Marokkaan in Nederlands team).

– ‘Lost at sea’ (groepen van 5, 1 vrouw met goede antwoord).

– Negatieve gevolgen
– Hoge status personen spreken 15 keer meer dan lage status personen, vullen 

75% van de discussietijd, geven hun mening drie keer vaker dan alle anderen.

– Lagere status personen geven hun mening niet of die mening wordt niet 
meegenomen bij beslissingen.



Dus:
– Diversiteit is lastig te realiseren vanwege een sterke menselijke voorkeur voor

gelijkheid.

– Diversiteit is een tweesnijdend zwaard; effecten kunnen zowel positief als

negatief zijn.

– Het gaat erom de potentieel negatieve effecten te reduceren en de potentieel

positieve effecten te versterken.



Wat nu?
Diversiteit en de effecten daarvan hangen af van factoren die deels
‘gemanaged’ kunnen worden.

– Bekendheid met complexiteit van diversiteit

– Doorbreek gelijkheidsbias (quota?)

– Reduceer categorisatie-effecten door interpersoonlijk contact (met ‘wederzijdse

afhankelijkheid’ en een duidelijk gemeenschappelijk doel)

– Reduceer categorisatie-effecten door personalisatie (leren kennen van ieders kwaliteiten

en competenties)

– Voorkom subgroepformatie (bv. bij de training; ‘cross-cutting’)

– Probeer statusverschillen te reduceren en train leidinggevenden in het 
(h)erkennen van status-effecten

– Creëer klimaat van psychologische veiligheid (waarderen andersdenkenden)



Conclusie

Misschien is het zo dat diversiteit ‘moet’,

maar het ‘werkt’ alleen onder bepaalde condities goed!



Teun de Nooijer

Sociaal-maatschappelijke balans

Zonder ouders geen kinderen!











Robbert de Groot

Intensiteit: Belasting en belastbaarheid

Meer trainen of beter trainen?



Artikel 23-12-2017: "Scouting jonge 
talentjes onwenselijk?!"

Bruins: onwenselijke situatie

Minister Bruno Bruins van Sport vindt die ontwikkeling onwenselijk. "Het is 
niet wenselijk dat er al op 6/7-jarige leeftijd wordt gescout. Op die leeftijd 
moet het echt gaan over de lol in sport en de lol in samen voetballen.“

Bruins ziet geen rol voor de overheid, maar roept de clubs wel op om paal en 
perk te stellen aan de ontwikkelingen. "De clubs moeten dit onderling 
regelen, eventueel met de KNVB. Ze moeten elkaar aankijken en zeggen: dit 
moeten we niet willen.“

Dat de KNVB wel onderzoek heeft gedaan waaruit blijkt dat scouten van 
kinderen onder de 10 jaar schadelijk is, maar dit niet naar buiten heeft 
gebracht, is onethisch

Kinderombudsman: 'intern houden onderzoek door KNVB onethisch



Eerder selecteren betekent eerder 

meer (eenzijdig)trainen

Is dat wenselijk?



Dichter bij volwassenheid maakt de 
voorspelling van talent steeds duidelijker

2 belangrijke redenen:

- Geboortemaand effect

- Biologische leeftijd / kalender leeftijd

(Fysieke mentale cognitieve neuromusculaire sociale 
ontwikkeling)



PHV (Peak Height Velocity) is een 

natuurlijke bepaler van wanneer 

'echte' training en selectie kan 

starten

PHV meisjes 13,6 – 13,8 jaar

PHV jongens 13,8 – 14,2 jaar



Wanneer je dan toch eerder begint doe 

dan recht aan veelzijdigheid en 

variatie

Maak bij de invulling van oefenstof voor de 

PHV gebruik van de zogenaamde 'sensitieve 

perioden' voor een optimale ontwikkeling



Wijze van leren:

- breed opleiden

- deliberate play

- deliberate practice

Expliciet leren – Impliciet leren



Max Caldas

Bijdrage leveren aan het team

1 + 1 = 3?



Belangrijk
– Regels ondergeschikt aan individu

– Balans tussen halen en brengen

– Persoonlijk leiderschap

– Verbinden --> begrip vergroten

– Ontwikkeling van mensen



Eigenaarschap
– Spelers betrekken in besluiten

– Diversiteit erkennen in de groep



Tips
– Goed luisteren

– Doel en richting congruent met gedrag

– Je keuzen zijn context afhankelijk

– Alle partijen betrekken, om goed besluit te kunnen nemen



Beter:

10 commitment > 8 plan

Dan:

10 plan > 8 commitment



Rust en tweede helft
12.30 uur Rust: lunch

13.30 uur Tweede helft (breakout sessies)

15.30 uur Nabespreking (Auditorium)

Toneel

Vrijwilliger van het jaar 2017

Erben Wennemars

16.15 uur Thé Dansant



Thema's breakout sessies

2 keer
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