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BENCH MANAGEMENT 
 
Voorbereid zijn voor de aankomende wedstrijd is de rol van de coach als organisator.  
In staat zijn om een bank te organiseren en te managen tijdens de wedstrijd is een belangrijk 
onderdeel van de coach gedurende de dag van de wedstrijd. 
 
Hoofdstuk overzicht 
 

▪ Praktisch en bruikbaar voor alle coaches 

▪ De basis rondom het managen van de bank 

▪ Rol van de begeleiding en andere stafleden 

 
De tijd en energie die je als coach steekt in het management van de bank vooraf en tijdens 
de wedstrijd, zal zich uitbetalen in de prestaties van je team en jezelf als coach 
 
Bank lay-out 
 
De lay-out van de bank en hoe dit functioneert gedurende de wedstrijd is de basis, maar 
tegelijkertijd ook het belangrijkste principe bij Bench Management. Een goed georganiseerde 
bank zorgt ervoor dat je meer overzicht hebt en makkelijker kunt werken in de begeleiding 
van spelers gedurende de wedstrijd. Ook bevordert het de communicatie naar je spelers, 
begeleiders en assistent coaches. Een goed georganiseerde bank zorgt voor een optimale 
leeromgeving voor de speler 
 
Ten eerste zal je moeten kijken naar de schikking van de spelers op de bank. Spelers 
moeten weten waar ze moeten zitten, hoe ze het ijs op moeten gaan en hoe ze van het ijs 
afkomen. Denk hierbij ook aan vliegende wissels. Als je de schikking juist hebt zorgt dit voor 
vloeiende lijn changes ook tijdens het spel 
 
De eenvoudigste manier is om alle vijf spelers van een lijn samen te laten zitten en samen te 
laten bewegen naar de poort. Dit is eenvoudig te begrijpen en vooral jonge spelers leren dit 
snel aan en herkennen zo ook wie aan de beurt is. 
 
Een andere manier van schikken, veel gebruikt bij oudere teams, is de defense en forwards 
apart te laten zitten. Forwards zitten dan het dichts bij het aanvallende doel en defense zitten 
het dichtst bij het verdedigende doel. Dit omdat dan tijdens vliegende wissels geen 
onoverbrugbare gaten vallen. Een goede manier om niet verrast te worden bij een 
tegenaanval. Het verdelen van forwards en defense werkt erg goed bij een bank met twee 
deuren. Denk er aan dat defense en forwards bij elke periode wisselen van zijde in de bank 
 
Een volgende vraag is, wie bediend de deur? Dit is een goede manier om je begeleider of 
manager te gebruiken. Vaak wordt ook de back up goalie hiervoor gebruikt. Hij blijft hierdoor 
actief tijdens de wedstrijd 
 
Belangrijk is altijd vooraf aan de wedstrijd de bank goed schoon te maken. Afval werkt 
storend en zorgt vaak voor beschadigingen aan schaatsen. In veel banken wordt ook zand 
van buiten achtergelaten. Dit zit vaak onder schoenen van begeleiders, coaches en andere 
bezoekers van de bank. Zand kan er voor zorgen dat schaatsen erg bot worden.  
 
Een volgende overweging is waar de reserve sticks te plaatsen en waar waterflessen neer te 
zetten. Beide moeten eenvoudig te bereiken zijn, maar mogen ook niet in de weg staan van 
de spelers of staf. 
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Zorg dat je vooraf aan de wedstrijd een goed beeld hebt van de bank. In sommige gevallen 
kom je aparte zaken tegen. Je kunt dan vooraf aanpassingen doen en spelers op de hoogte 
brengen 
 
Zaken om vooraf jezelf en je team op voor te bereiden: 
 

▪ Maak vooraf duidelijk wat de schikking is in de bank en zorg ervoor dat iedereen dit 

begrijpt; 

▪ Zorg ervoor dat spelers snel en efficiënt het ijs op kunnen; 

▪ Zorg dat spelers elkaar niet in de weg staan bij het wisselen (wie gaat eerst de speler 

die er af gaat of de speler die er op gaat); 

▪ Zorg ervoor dat iedereen van de begeleiding zijn werk kan doen in de bank. 

 
Rollen van de begeleiding (staf) 
 
Een van de belangrijkste gebieden van het coachen tijdens de wedstrijd is de rolverdeling 
van de verschillende mensen in je staf. 
 

Een effectieve manier van het delegeren van taken 
 is een belangrijke leiderschapskwaliteit! 

 
Als een coach in de gelukkige omstandigheid is dat hij kan werken met een goed 
begeleidingsteam, dan is het erg belangrijk dat hij deze mensen op de juiste manier inzet en 
hun potentie optimaal benut i.p.v. dat hij of zij alles zelf doet. De hoofdcoach moet duidelijk 
aangeven wat de verantwoordelijkheden zijn van assistent coach, manager, materiaalman, 
begeleider en mogelijk dokter en/of fysio. De rollen en verantwoordelijkheden moeten bij 
iedereen bekend zijn. 
 
Er zijn vele manieren om het coachen gedurende de wedstrijd te verdelen tussen coach en 
assistent coach(es). Een manier is de hoofdcoach die zich bezighoudt met de forwards en de 
assistent coach die zich bezighoudt met de defense. Een andere manier is dat de 
hoofdcoach zich bezighoudt met het tactisch wisselen van de lijnen en dat de assistent 
coach zich richt op persoonlijke aanwijzingen geven aan spelers en lijnen. 
Belangrijk is dat je door goed en regelmatig overleg met je assistent aangeeft hem of haar 
serieus te nemen. Betrek hem of haar in besluitvorming. Tussen de periodes is een ideaal 
moment om te overleggen. 
 
Mocht je een goaliecoach hebben, dan kan hij zich bezighouden met het coachen en 
begeleiden van de goalie. Mocht je geen goaliecoach hebben, dank dan aan de back up 
goalie die hier een rol in kan spelen. 
 
Iedere coach moet exact weten wat, wanneer en hoe informatie te geven aan de spelers. 
Vooral bij feedback naar de spelers moet dit eenduidig zijn. Verwarrende of tegenstrijdige 
berichten zal leiden tot verwarring op de bank. Maak vooral aan een over enthousiaste 
teambegeleider duidelijk dat zijn rol geen technisch of tactisch coachende rol is. De 
begeleider heeft een andere rol en dient zich niet te bemoeien met technische of tactische 
zaken, tenzij dit anders is afgesproken. 
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Lijn Changes 
 
Het onderwerp wisselen van lijnen is al eerder besproken in bank lay-out. Vooral hoe spelers 
de bank in en uitgaan is al aangegeven. Andere zaken om rekening meet e houden zijn: 
 

▪ Ga het ijs op over de boarding, kom de bank in door de deur; 

▪ Waar het kan gebruiken forwards de ene deur en defense de andere; 

▪ Let op bij wisseling van een periode. 

De lengte van een shift is een belangrijk item om aan te halen. Normaliter duurt een shift 35 
– 60 sec. Dit is een ideale gemiddelde, omdat dit de gelegenheid geeft aan de speler om 
zich optimaal in te zetten en zo ook voldoende tijd geeft om uit te rusten en te herstellen. 
Helaas is het in jeugdijshockey soms gebruikelijk om spelers langer te laten staan, soms wel 
tot 5 minuten. ijshockey is een anaerobische sport, dit betekend dat spelers snel verzuren. 
Een speler die langer dan 1 minuut op het ijs blijft kan en zal niet meer hard werken. Dit 
betekend dat deze speler gaat compenseren en niet zich niet meer houdt aan de 
teamtactiek. Bijvoorbeeld back checken. 
 
Het beste moment om vliegend te wisselen is het moment dat je team de puck heeft en in de 
aanval is. Je team is dan niet shorthanded als er en aanval is van de tegenstander. Een 
andere manier om te wisselen is om de puck in de hoek van de tegenstander te dumpen om 
zodoende alle vijf spelers de gelegenheid te geven om te wisselen. Idealiter is het dan om de 
puck te dumpen aan de zijde van de bank. Dit geeft de spelers de gelegenheid om snel te 
wisselen en de tegenaanval zodoende op te vangen.  
 
Om verwarring te voorkomen is het vaak goed (zeker als een speler alleen komt) om de 
speler te laten roepen welke positie hij of zij speelt. De spelers op de bank weten dan vaak 
welke speler er op moet. 
 
Speler Focus 
 
De focus van de speler gedurende de wedstrijd moet volledig gericht zijn op het spel. Het is 
erg belangrijk om spelers waar het kan te laten zitten tussen de shifts in. Ook op jonge 
leeftijd moeten spelers worden aangemoedigd uit te rusten en zich te focussen op de 
wedstrijd. Als ze te klein zijn om over de boarding te kijken is het ok om ze te laten staan, 
nadat ze gedronken hebben en uitgerust zijn. De coach moet er voor zorgen dat spelers 
optimaal kunnen uitrusten en zich volledig kunnen concentreren op de wedstrijd. Zorg dat er 
geen afleidingen zijn van buitenaf, die de concentratie kunnen verstoren (ouders achter de 
bank, vreemden in de bank etc.). 
 
Jong geleerd is oud gedaan. Een speler leert zo op latere leeftijd zich beter te concentreren 
en te richten op de wat er op het ijs gebeurt. Dit al zijn prestaties verbeteren. 
 
Alle feedback naar een speler toe is simpel, kort en to the point.  
 
Coach Feedback 
 
Basis communicatie vaardigheden en principes zijn de fundering van een goede feedback 
door de coach gedurende de wedstrijd. Er zijn wat algemene regels rondom het gedrag van 
de coach in de bank. Als deze worden gevolgd dan zal de informatieoverdracht op de bank 
stukken beter en productiever zijn. 
 

▪ Blijf kalm en gecontroleerd. Wees intensief, maar niet te emotioneel. Blijf je focussen.  

▪ Let op je taalgebruik! 
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▪ Geef constructieve feedback (wees positief). 

▪ Let op je lichaamstaal en non verbale communicatie. 

▪ Denk voor dat je roept. 

▪ Naar spelers schreeuwen veroorzaakt meer kwaad dan goeds.  

▪ Instructies naar spelers geroepen vanuit de bank veroorzaken concentratie verlies en 
worden vaak niet gehoord. Ook creëer je spelers die niet zelf leren nadenken over 
het oplossen van situaties.  

▪ Een hectische coach veroorzaakt een hectisch team.  

▪ Concentreer je op je taak als coach, niet op de taak van de scheidsrechter. 

▪ Onenigheid met een speler in de bank leidt het gehele team af. 

 
Waar de coach staat gedurende de wedstrijd bepaalt de manier hoe hij omgaat met 
feedback naar de spelers. Ten eerste moet de coach zorgen dat hij het spel goed kan 
observeren. Het spel van zowel zijn eigen team als dat van de tegenstander. 
 
Als de coach voor de spelers moet staan zorgt dit voor goed oogcontact, maar tegelijkertijd 
moet hij bewust zijn dat hij niet in het gezichtsveld gaat staan van spelers en ze niet hindert 
bij het wisselen. Als de coach achter de bank staat moet hij zorgen dat hij over de spelers 
kan kijken naar het spel van zijn eigen team en van de tegenstander. Feedback moet 
gegeven worden door dan voorover te bukken en dit op een rustige manier over te brengen. 
Als de feedback erg belangrijk is, zorg dan dat de speller zich omdraait, zodat er goed 
(oog)contact is tussen speler en coach. 
 
Bij het geven van instructies onthoud het volgende: 

   
▪ Gebruik sleutel woorden; 

▪ Wees beknopt en to the point; 

▪ Ga niet overcoachen; 

▪ Spelers kunnen slechts drie belangrijke zaken onthouden; 

▪ Positieve feedback. 


