DE RELEVANTE VERENIGING
SPORT ALS UNIEK MIDDEL VOOR BREDE COMPETENTIEONTWIKKELING.

INHOUD
KEUZES LEREN
MAKEN VIA SPORT
Het verenigingsleven staat onder
druk. We zien een trend van
individualisering en cherry picking
cultuur. We zien uitval op steeds
jongere leeftijd en de stap van
jeugd naar senioren maken steeds
minder kinderen. Het gevolg is voor de hand liggend- minder
beweging, maar daarnaast ook
minder blootstelling aan allerlei
maatschappelijk relevante sociale
situaties. Daar willen we wat aan
doen. We stellen het maken van
keuzes op basis van eigen
waarneming centraal en laten dit
leidende principe overal in
terugkomen. We bieden een
eigentijdse training in ‘life skills’
voor kinderen en plaatsen
daarmee de rol van de hockeyclub
in een breder maatschappelijk
kader.

Wat is eigenlijk de maatschappelijke relevantie van sport? Is dat een plaats geven
aan hobby en ontspanning voor groepen die nauwelijks aan bewegen toekomen?
Of is die rol maatschappelijk veel belangrijker? Sport is -wellicht veel meer dan
we beseffen- een middel om brede maatschappelijke competenties te
ontwikkelen. De sportvereniging is bij uitstek geschikt om te dienen als
verlengstuk van ons onderwijssysteem.

INLEIDING
Er is een maatschappelijke kentering gaande. De structuur en duidelijkheid van de
20e eeuw maakt plaats voor een veel snellere maatschappij, waarin anders
gecommuniceerd wordt, nieuwe media continu ontwikkelen en er een enorme
toename is van aanbod van ‘leuke’ dingen. De competentie om te kúnnen kiezen
is dan ook actueler dan ooit. De sport kan daar een belangrijke rol in spelen en
kinderen competenties bijbrengen voor een andere maatschappij dan we gewend
zijn. Keuzes staan dus centraal -en dat is niet anders dan decennia geleden- maar
het verschil is dat de snelheid om de ‘juiste’ keuze te maken en het aantal opties
waaruit gekozen kan worden enorm is toegenomen.
De competenties die gewenst zijn in de maatschappij van vandaag en morgen
komen onvoldoende terug in het hiërarchische model van de traditionele
vereniging. De sport leent zich er heel goed voor om mensen iets over zichzelf te
leren. Het is onze uitdaging om het hogere ontwikkelingsdoel, de waarden van de
club als verbinder tussen sport en maatschappij en de ambities op het veld met
elkaar in lijn te brengen. We kiezen daarbij twee elkaar versterkende sporen:
•

Als sporter: zelf keuzes leren maken op basis van eigen waarneming

•

Als coach: ontwikkeling van persoonlijk leiderschap; verschillende
individuen maken verschillende keuzes, hoe ga je daar constructief mee
om?

De wijze waarop we dit doen wordt in dit document nader toegelicht.
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MIDDEL IS DOEL GEWORDEN
SPORT IS ONDERWIJS
De Stichting Leerplan Ontwikkeling
(SLO) adviseert de overheid over de
richting en inhoud van ons
onderwijssysteem. De SLO heeft 13
competenties geselecteerd die voor
de maatschappij van de toekomst
relevant zijn. Die competenties
zouden dus idealiter ontwikkeld
moeten worden binnen het onderwijs.
NOC/NSF heeft eenzelfde set
competenties ontwikkeld die een
relatie hebben tot ontwikkeling van
toekomstige Olympische sporters.
De door beide organisaties
geselecteerde competenties zijn in
grote lijnen goed over elkaar te
leggen. Kortom, maatschappelijke en
sportieve competenties zijn met
elkaar verbonden.

In algemene zin zijn we in het Nederlandse hockey ergens onderweg in onze
hockeyontwikkeling het hoofddoel van het spel enigszins kwijtgeraakt. Het spelen
van mandekking, zonedekking, 3-4-3, 4-4-2 of andere systemen die een probleem
schijnbaar gecontroleerd oplossen heeft ons eerder verder van dan dichterbij ons
ontwikkelingsdoel gebracht. We hebben een andere manier van denken nodig om
onze visie over te brengen en dat is teruggaan tot het basisdoel van aanvallen en
verdedigen.
Het doel van verdedigen is in de kern het voorkomen van een doelpunt en het
doel van aanvallen is om er een te maken. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar
als je goed naar keuzes in het veld gaat kijken en die terug redeneert naar dit
basisdoel dan sta je er versteld van hoe weinig bewust men eigenlijk is van deze
simpele basisdoelen. Een wedstrijd is -zonder te willen generaliseren- meer en
meer verworden tot uitvoeren van opdrachten, waarbij denken vanuit dat
basisdoel op de achtergrond is geraakt. De grote uitval in de sport zou te maken
kunnen hebben met deze benadering. Onderwijs, en dus ook sportonderwijs zou
moeten gaan over experimenteren, moed en durf, inspiratie en compassie. Het is
tijd voor een nieuwe sportcultuur, waarbij we verder kijken dan alleen de
hockeyvaardigheden en gaan kijken naar bredere competenties.

MAATSCHAPPELIJKE COMPETENTIES
Om de link te kunnen leggen tussen sport en maatschappij hebben we gekeken
welke maatschappelijke competenties in de 21e eeuw gevraagd worden. Met de
sport is het onze uitdaging om die competenties te parafraseren en om te zetten
in trainbare vaardigheden. Die maatschappelijke competenties zijn geformuleerd
door het Nationaal Expertise centrum Leerplanontwikkeling.
Parallel aan dat onderzoek heeft NOC/NSF een aantal competenties
geformuleerd die van toepassing zijn op topsportontwikkeling. De competenties
zijn in grote lijnen over elkaar heen te leggen, waardoor ons inziens de link
tussen sport en maatschappij al een voorzet heeft gekregen.

ATM@HCNAARDEN.NL

@HCNAARDEN

035-6951001
2

HC NAARDEN

COMPETENTIES EN
VAARDIGHEDEN
Er is een duidelijk verschil tussen
vaardigheden en competenties. Als
je een opdracht geeft en erbij
vertelt welke oplossingen er zijn en
hoe de opdracht uitgevoerd moet
worden, leidt dat tot verbetering
van vaardigheden.
Verbetering van de onderliggende
competenties komt tot stand als de
keuze voor de oplossing vrij gelaten
wordt en er eigenschappen gebruikt
moeten worden om de opdracht
conform eigen inzicht tot een goed
einde te brengen. Zo is bijvoorbeeld
‘kijken’ een belangrijke competentie
voor de sport. Kijken leidt tot
‘analyseren’ en dat leidt weer tot
‘een keuze maken’ op basis van die
analyse. De uitkomst van de analyse
is afhankelijk van persoonlijke
voorkeuren en karakter.

De belangrijkste maatschappelijke
competenties volgens het Nationaal
Expertisecentrum
Leerplanontwikkeling

De belangrijkste sportcompetenties
volgens NOC/NSF

COMPETENTIES CONCREET VERTAALD
De concretisering naar de sport ligt voor de hand: hoe
kom je van waarneming naar de actie? We hebben
vanuit die redenering de maatschappelijke en sportieve
competenties samengevoegd onder 4 leidende thema’s,
namelijk ‘kijken’ (neem de situatie waar), ‘regels’ (aan
welke regels moet de context voldoen), ‘inzet’ (ben je
gemotiveerd om de situatie te beïnvloeden) en ‘doen’
(actie, want zonder actie geen uitvoering). Samen
vormen de thema’s het woord KRID of omgekeerd
DIRK (dat is gemakkelijker te onthouden).
De competenties van DIRK blijven gedurende de opleiding leidend in training en
coaching, maar worden steeds meer uitgediept. We trainen vanaf 6 jaar in
oplopende moeilijkheidsgraad. We beginnen met het spelenderwijs leren van de
sport. Dat is immers het middel waarmee we competenties inzichtelijk willen
maken.
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DIRK

ALGEMEEN: HET NAARDEN WIEL

We geven de competenties
betekenis middels 4 leidende
thema’s, de eerste letter van de 4
thema’s vormen samen de naam
DIRK.

Het Naarden wiel is de vertaling naar een concreet curriculum. Het verbindt de
thema’s van DIRK aan de maatschappelijke competenties die we met de sport
willen ontwikkelen. Op basis van deze opzet hebben we het curriculum
uitgeschreven in de hierboven beschreven ontwikkelingsniveaus.

DOEN: de uitvoering van het
technisch/ tactische, het motorische
aspect en de hockeyvaardigheden
INZET: komen om te leren,
samenwerken, leiderschap,
zelfreflectie
REGELS: luisteren, analyseren,
kritische beschouwing
KIJKEN: overzicht, omgevings- en
situationeel bewustzijn
Beoordeling van de voortgang zal
steeds op basis van de DIRKthema’s worden gedaan.

De DIRK-thema’s

Het Naarden wiel met
competenties per thema

We hebben de niveaus van ons curriculum weergegeven in schema’s die voor de
trainer/coaches simpel te volgen zijn. Deze schema’s geven de rode draad weer
en verduidelijken de thema’s en competenties waar aan gewerkt dient te worden
per categorie. De vaardigheden waarop spelers en speelsters concreet begeleid
worden staan in de laatste kolom. De competenties als beginnend coach staan in
de kolom ‘als coach’ benoemd. Het kan dus zo zijn dat een jeugdlid als speler in
het oranje of groene schema zit, maar als coach in het blauwe.
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NIVEAU 1: 6-12 JAAR
Op het eerste niveau -vanaf 6 jaar- beginnen we
met de basis, de structuur van het spel. We
hebben de thema’s van DIRK in onderstaand
schema uitgeschreven conform de eerste ring
van het Naarden-wiel. De centrale onderwerpen
zijn in de leeftijdscategorie 6-12 jaar dus vooral
de hard skills. Daarnaast komen leerhouding, het
leren volgen van de spelregels en overzicht
creëren aan bod.

NIVEAU 1: 6-12 JAAR
WAT
Van 6-12 jaar leren kinderen de
vaardigheden van de hockeysport.
De sport is immers ons middel en
door de technisch/ tactische basis
op jonge leeftijd aan te leren heeft
het brein nog lang de tijd om zich te
ontwikkelen tot onbewuste
bekwaamheid.
De basistechnieken ‘passing-,
aannemen-, lopen met de bal en
verdedigen’ moeten voldoen aan het
uitgangspunt ‘zoveel mogelijk
tegelijkertijd kunnen waarnemen’.
In de jongste leeftijdscategorie is het
overigens al goed mogelijk om
vragen te stellen: hoe neem je een
bal aan met overzicht? Hoe weet je
waar je naartoe slaat? Hoe zie je
waar een tegenstander naartoe gaat
slaan of lopen?
De techniek hoeft niet door
iedereen hetzelfde uitgevoerd te
worden, er is immers fysiek verschil.
Maar het is alleen mogelijk om
keuzes te maken op basis van eigen
waarneemt als je de technieken zo
uit kan voeren dat je de omgeving
kan blijven zien. Dat motief mag dan
ook leidend zijn in de uitvoering.
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Het Naarden-wiel concreet: vanaf 6 jaar beginnen we met de basis van het spel.
Spelers leren zelf vaardigheden van hun trainer/coach, maar gaan zelf ook als coach
aan de slag. De competenties die we over willen brengen beklijven daardoor beter en
door zelf na te denken over het spel (en hun ervaringen in de coachgroep als geheel
te brengen) evolueert ons curriculum.

NIVEAU 2: 12-16 JAAR
Het tweede niveau (de tweede ring van het
Naarden-wiel) gaat in op de motivatie. We
verwachten dat kinderen zelf gaan bepalen
welke kant ze op willen. Het ‘waarom’ staat
centraal, niet alleen het waarom van de tactische
keuze, maar ook het waarom van het beoefenen
van de sport of van de regels die je als team
hebt afgesproken. Globaal start deze fase als de
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puberteit begint. Het betekent echter niet dat niveau 1 niet meer belangrijk is.
De basis blijft altijd terugkomen, er komt alleen een niveau bij.

NIVEAU 2: 12-16
JAAR
WAAROM
Vanaf 12 jaar (of iets eerder als ze
daar al klaar voor zijn) gaan we
vooral vragen stellen. Waarom ben
je hier, waarom maak je deze keuze
in het veld, heb je gezien hoe de
situatie in het veld was? De transitie
van sturend naar vragend wordt
vanaf D-leeftijd ingezet. Het ‘wat’
blijft echter even belangrijk.
Vanaf 12 jaar gaan we vragen stellen over tactische keuzes. Waarom maakte je
deze keuze? Welke mogelijkheden zag je? De eigen motivatie staat centraal, het
keuzes leren maken op basis van waarneming krijgt vorm.

NIVEAU 3: >16 JAAR

NIVEAU 3: 16 JAAR EN OUDER

WIE
Vanaf 16 jaar komt er nog een
dimensie bij. Vanaf die leeftijd staat
ook het ‘wie’ centraal. Waarom
maak juist jíj deze keuze. Wat is het
verschil in karakter tussen spitsen
en verdedigers en kun je mentale
vaardigheden die niet direct in je
voorkeur liggen aanleren?
Omgevingsbewustzijn wordt
abstract gemaakt. Niet alleen
letterlijk scannen van de omgeving
om opties te zien, maar nu ook
figuurlijk. Hoe leer ik spelen in een
team met verschillende individuen?
En wat betekenen mijn
karaktervoorkeuren voor mijn
keuzes?
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Vanaf 16 jaar gaan we in op het mentale deel, de
derde ring van het Naarden-wiel. Kinderen leren
in deze fase dat niet iedereen in het team
hetzelfde karakter heeft en (dus) ook niet
dezelfde keuzes maakt. Omgaan met andere
karakters, maar ook herkennen van kansen op
basis van sterke en zwakke punten worden
onderdeel van de coaching.
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KARAKTER
Verschillende karakters versterken
elkaar, het is belangrijk dat we dit
expliciet maken. Inzicht in
karakterverschillen is cruciaal. Het
model dat we hiervoor gebruiken is
in beginsel Jung typologiegerelateerd, dat is simpel en werkt
goed in de sport.

Het hoogste niveau van ons curriculum. De competenties worden softer en de input
steeds persoonlijker. Persoonlijk leiderschap krijgt vorm. Hoe kijk je naar jezelf? En
hoe naar anderen? We gaan nu bouwen aan effectieve spelers en effectieve teams.

PRINCIPES IN PLAATS VAN SYSTEMEN
SPELPRINCIPES
We geven onze visie inhoud door
duidelijke spelprincipes. Zo
gebruiken we in onze tactische
terminologie een leidend begrip:
‘ramen zoeken’. Een raam is simpel
gezegd een lijn tussen twee spelers
of tussen een speler en de zij- of
achterlijn, die je kan breken of juist
kan verdedigen. Het breken van dat
raam betekent in de praktijk dat de
spelers die dat raam vormen zijn
uitgespeeld.
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Wij leren coaches om te denken vanuit spelprincipes ipv -systemen. Principes
gaan uit van een algemeen geldend uitgangspunt, waarbinnen je zelf moet
bedenken wat de beste oplossing is. Een systeem -bijvoorbeeld 4-3-3- is directief,
stelt zichzelf centraal en is daarom ook gemakkelijk te kraken door de
tegenstander. Het systeem is een middel om houvast te bieden, maar het kan
nooit een doel op zich worden. Ons doel is om spelers en coaches te leren om
zelf keuzes te maken op basis van wat de tegenstander doet. Goed leren
waarnemen wat er om je heen gebeurt is daarbij cruciaal. Het principe van de
‘ramen’ is daarop gebaseerd.
Je kunt een lijn trekken tussen de twee spelers die de opening vormen, die lijn
noemen we een ‘raam’. Hoe meer ramen we ‘breken’ hoe dichter we bij de goal
komen. Aanvallend wil je als speler op zoek naar grote, simpel te breken ramen
en verdedigend is de intentie juist om een raam zo klein mogelijk te maken. De
discussie waar je vrij staat is daarmee helder geworden, achter een raam sta je
altijd vrij. Ervoor niet en achter de spelers die samen dat raam vormen ook niet.
Hoe weet je waar die (steeds veranderende) ramen zijn? Dat kan alleen maar
door zelf te kijken.
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‘Ramen’ verdedigen door de intentie van de balbezitter te ‘lezen’
(Australië-China, Worldcup 2018)

RAMEN-PRINCIPE
Door in balbezit structureel aan te
bieden achter een raam, zodat je
aangespeeld kan worden of als
balbezitter zelf met de bal door dat
raam te versnellen geeft dus
concrete handvaten bij het maken
van keuzes. Ook verdedigend is de
gewenste manier van denken
hiermee concreet geworden.
Verdedigend willen we de ramen
juist zo klein mogelijk maken, zodat
de tegenstander heel lastig linies uit
kan spelen.
De uitdaging is dus om in balbezit
steeds opnieuw het dichtstbijzijnde
raam te breken en zo naar de goal
te hockeyen. Het grootste venster
is het gemakkelijkst te breken.
Daarbij is overzicht en bewustzijn
van de omgeving van groot belang.
Dat sluit naadloos aan bij ons
leidende motief, namelijk ‘keuzes
maken op basis van eigen
waarneming’.

1: China-Australië: De ‘ramen’ in geel.

2: de voorste AUS speler probeert
zijn man mee te trekken…

3: … zodat de diepste vrijkomt.
Hierdoor zouden ze in 1x twee ramen
breken

4: de Chinese middenvelder leest de
intentie van AUS goed en voorkomt
dat de bal door het gebroken raam
bij een AUS speler terecht komt

De ramen (of vensters) in het rood. De uitdaging voor de blauwe spelers is om de
omgeving steeds goed te scannen, adequaat te reageren op de lichaamstaal van de
balbezitter en de ramen te sluiten.
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TALENT
Talent is iemand die uit zichzelf
meer tegelijkertijd kan waarnemen
dan zijn leeftijdsgenootjes en zijn
acties daar effectief op aanpast.

Aanvallend draai je dit principe om: het ultieme doel van de aanvallende partij is
om alle verdedigingslijnen te breken met als ultiem doel de lijn van de keeper met
zijn doelpalen. Dat kan door in één keer met een splijtende pass alle
verdedigende lijnen te breken. Geweldig als dat lukt, maar er zit een groot risico
van balverlies in. Het is realistischer om het lijn voor lijn te bekijken en steeds het
dichtstbijzijnde raam te zoeken. Echter, hoe kleiner de ramen zijn, hoe sneller de
verdedigers druk kunnen geven en hoe groter de snelheid van
omgevingsbewustzijn moet zijn. Grote ruimte of kleine ruimte: het principe is
steeds hetzelfde.

JEUGD TRAINT
JEUGD
De Naarden Hockey Academie is in
het leven geroepen om het ‘jeugd
traint jeugd’ principe inhoud te geven.
De cursussen binnen de Naarden
Hockey Academy houden qua inhoud
gelijke tred met de ‘niveaus’ van ons
curriculum.
NHA1 gaat in op de basistechnieken
en -tactieken, maar ook de basis van
het training geven op zichzelf. Wie
ben je als trainer en hoe presenteer
je jezelf?
NHA2 en 3 zijn verdiepingen, die in
oudere leeftijdscategorieën
terugkomen. Enerzijds krijgen ze als
speler training in de competenties en
anderzijds dagen we ze in de NHA uit
om deze competenties ook als
trainer in de praktijk te brengen.
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Wij zoeken bij onze tegenstander ‘ramen’ om te breken, dat is de ruimte tussen twee
verdedigers of tussen verdediger en de zij- of achterlijn. Bied je áchter een raam aan, zo
elimineer je de linie
Het is de uitdaging om dit principe ook in kleine ruimtes vol te houden. Het
vraagt ook veel van de spelers zonder de bal; we willen immers graag dat achter
elk beschikbaar raam een optie aangeboden wordt. Hoe beter de samenwerking,
hoe sneller het spel wordt.

COACHEND LEIDERSCHAP
Je kunt als speler zelf je beste coach zijn, maar soms is het beter dat iemand je
een spiegel voorhoudt op je eigen gedrag. Daarvoor heb je andere competenties
nodig dan als speler.
Door na te denken over de sport in de trainer/coach-rol word je een betere
hockeyer, maar je leert er ook als mens iets van. Dit uitgangspunt hebben we
voor alle coachniveaus concreet gemaakt. We hebben drie cursussen
samengesteld die dezelfde lijn volgen als de spelersopleiding. Als coach begin je in
feite weer opnieuw: hoe sta je voor een groep, bewustwording van je
lichaamstaal en boodschap, coachen vanuit principes en oog krijgen voor het
gedrag en de voorkeuren van teamleden met verschillende karakters.
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SELF ASSESSMENT
Beoordelingen dienen het gehele
jaar te gebeuren en niet alleen door
de coaches, maar met name ook via
een self assessment en een 360
teambeoordeling. Selectietrainingen
of -wedstrijden zijn dan niet meer
nodig. Er is immers dan al meer dan
genoeg informatie en inzicht om het
ontwikkelingsniveau in te kunnen
schatten.

LIFE SKILLS
De principes die we trainen zijn
universeel en kunnen op ieder
niveau worden toegepast. Sport is
een bijzonder goed middel om
maatschappelijke competenties te
ontwikkelen. Heel goed en heel
slecht ligt dicht bij elkaar. De
vereniging kan een gecontroleerde
keuze-maak-omgeving faciliteren
waarin fouten maken geen enkel
probleem is. Door als speler te
leren om keuzes te maken conform
algemeen geldende principes en die
vervolgens als coach in de praktijk
te kunnen brengen leer je life skills
die je de rest van je leven kunt
gebruiken en door kunt
ontwikkelen. De sportvereniging
vervult daarmee een belangrijke rol
in ons onderwijssysteem.
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Uiteindelijk zou het mooi zijn als we zelfsturende teams kunnen opleiden, waarbij
de coach alleen maar spiegelt en faciliteert. Vragen stellen is een fundamenteel
andere manier van coachen dan sturend bezig zijn. Het vraagt een grote
beheersing van de inhoudelijke achtergrond. Duurzame implementatie heeft dan
ook veel tijd nodig.
De maatschappij is veranderd ten opzichte van 20 jaar geleden en ook in de
gemiddelde werkomgeving is de samenwerking totaal veranderd. Het grappige is
dat zodra mensen een coachjas aantrekken ze de neiging hebben om een militair
te worden. Kennelijk zegt de cultuur van het coachen nog steeds dat er sturend
en hiërarchisch opgetreden moet worden. Dat kan anders en beter. In deze
ontwikkeling willen we gaan samenwerken met sponsors die stages op basis van
dezelfde competenties gaan aanbieden. Dan heeft de sport werkelijk
maatschappelijke waarde, niet alleen voor de top, maar voor iedereen

SAMENVATTING EN SAMENWERKING
Het doel van deze visie is om een waarde-doel, namelijk de rol van de sport
richting maatschappelijke ontwikkeling beter vorm te geven en daarin een
duidelijke rol te spelen op landelijk toneel, en de inhoud in elkaar te laten vloeien.
Het ‘ramen’-uitgangspunt dwingt kinderen om zelf te kijken en op basis van wat
ze waarnemen een keuze te maken. De beste keuze is altijd subjectief, het gaat er
niet om dat die keuze ook door alle anderen als de beste wordt gezien. Het is
belangrijk dat we competenties ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld samenwerken in
een team of analyseren of beslissingen leren maken in lastige situaties.
De sport is dus zeer geschikt als competentieontwikkelaar. Dit vraagt een ander
paradigma. Ontwikkeling vraagt nauwe samenwerking op verschillende niveaus
binnen het hockey, met andere sporten, met NOC/NSF en met onderwijs en
bedrijfsleven om de link naar de maatschappij concreet te maken.
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