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AANLEREN VAN VAARDIGHEDEN  
 
In uw rol als teambegeleider/sportleider staat u vaak model voor de jeugd. Vooral de jongere 
jeugd kan tegen u opkijken en helemaal als u (in hun ogen) goed bent in de sport. Het 
aanleren van dingen aan spelers is één van de rollen van een teambegeleider/sportleider. 
Dat u de kinderen iets aanleert merkt u vooral bij het geven van trainingen of het “coachen” 
van wedstrijden. Maar ook als teambegeleider/sportleider leert u dingen aan spelers en 
vooral kinderen, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind en zijn spelplezier. Voor 
een teambegeleider/sportleider zal dit zich bij de jeugd vooral richten op niet-ijshockey 
specifieke zaken, zoals gedrag, omgangsvormen, inzet, hygiëne, blessurepreventie, 
veiligheid e.d.. Wees u daarvan bewust. 
 
REALISEER U! 
Het begint bij uzelf, door zelf het goede voorbeeld te geven.  
 
 
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 
 
De speler moet: 
 

 Plezier hebben en genieten van ijshockey. 

 Betrokken zijn bij activiteiten, die uitdagend en voortdurend zijn. 

 Versterking ontvangen van de teambegeleider/sportleider. 

 Succes ervaren om positieve eigenwaarde op te bouwen. 

 Spelen in ongestructureerde activiteiten. 

 Wedstrijdsituaties zien aan te passen. 

 Geïntroduceerd worden tot de begrippen van samenwerking en sportiviteit. 

 Zijn fysieke ontwikkeling verbeteren. 

 Zijn motorieke basispatronen verfijnen. 
 
 

PRESENTEREN EN/OF LESGEVEN (DIDACTIEK) 
 
Als IJshockey Sportleider 1 (teambegeleider/sportleider) zult u zich in eerste instantie richten 
op de jongere en beginnende speler. Houd hierbij rekening met de volgende 
aandachtspunten:  
 

 Vanwege het feit dat uw spelers nog jong en onervaren zijn, selecteert u telkens 
slechts één of twee aanleerpunten en probeert u deze zo eenvoudig mogelijk te 
houden. 

 Gebruik gedurende de uitleg korte, beschrijvende trefwoorden om de hoofdpunten 
naar voren te brengen. Belast de speler niet met teveel informatie op hetzelfde 
moment.  

 Bepaal bij voorkeur vooraf of een hulpmiddel zou helpen. Een hulpmiddel is een 
DVD, videoband, flip-over, afbeelding, grafiek en dergelijke. Vergeet niet dat de 
deelnemers jong en onervaren zijn. Het hulpmiddel moet nuttig en begrijpelijk zijn 
voor de spelers.  

 Kies voor een effectieve opstelling, waarbij u rekening houdt met het aantal sporters. 
Zet de sporters zo neer, dat iedereen alles duidelijk kan zien en horen. 

 Voor de jongere leeftijdsgroepen is de meest effectieve opstelling een halve 
cirkel/open vierkant, waarbij alle spelers geknield zijn. Het met één knie op de grond 
zitten voorkomt enige vorm van extra beweging en dat de sporters andere dingen 
gaan doen, bovendien zorgt het voor meer aandacht op degene die uitleg geeft.  
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HALVE CIRKEL                                                            OPEN VIERKANT 
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 Let erop dat de spelers zoveel mogelijk met hun rug naar een mogelijke afleiding 
worden gezet, bijvoorbeeld een andere trainingsgroep of kijkende ouders. 

 Bepaal bij voorkeur vooraf wat de beste hoeken zijn om naar de demonstratie te 
kijken en te luisteren. Geef de demonstratie zo vaak als nodig. Draai daarbij  telkens 
90 ° of 180 °, om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen dit vanuit alle mogelijke 
invalshoeken kunnen zien.  

 Neem ten hoogste drie minuten om een oefening te demonstreren en uit te leggen. 
Laat eerst de oefening zien en geef dan de uitleg erbij. 

 Bepaal bij voorkeur vooraf wie de demonstratie laat zien. Als u als 
teambegeleider/sportleider iets wil demonstreren maak dan zoveel mogelijk gebruik 
van een speler voor de demonstratie. De meeste spelers leren dingen beter van hun 
groepsgenoten, "wat hij kan, kan ik ook". Een demonstratie van een speler lijkt veelal 
makkelijker dan wanneer het "grote voorbeeld" het voordoet. Daar komt bij dat 
gevraagd worden om het voor te doen, belonend werkt. Gebruik daarom zoveel 
mogelijk (verschillende) spelers om iets voor te doen. Onthoud echter dat niet 
iedereen dit wil of durft. 

 Vraag wie vragen heeft, om ervoor te zorgen dat de spelers het echt begrijpen. 
Beantwoord alle vragen met respect, zelfs als ze aan bod zijn gekomen tijdens de 
uitleg of demonstratie. Sommige spelers kunnen het moeilijk vinden als ze niet 
precies weten hoe het eruit zou moeten zien. Controleer met het stellen van gerichte 
vragen. 

 

 
HET GEVEN VAN INSTRUCTIES 
 

 Gebruik duidelijke en precieze instructies. 

 Leg op een eenvoudige manier uit wat er moet gebeuren.  

 Gebruik eenvoudige trefwoorden om de belangrijkste punten van de instructie uit te 
leggen. Trefwoorden die u ook tijdens de oefening of wedstrijd kan gebruiken als 
herkenning. Bijvoorbeeld "stop voor de foto", als u wilt dat de spelers stoppen voor de 
rebound na een schot op de goal. Of "één man hoog", als u wilt dat één speler verder 
van het goal van de tegenstander blijft. 

 Wijs nauwkeurig op speciale veiligheids- en voorzorgsmaatregelen. 

 Maak altijd gebruik van een pauze om te zien in hoeverre uw toelichtingen zijn 
gehoord en begrepen. Let daarbij op non-verbale feedback van de gezichten van de 
spelers. 

 
 

DIDACTISCHE METHODES 
 
De drie meest gebruikte vormen voor het aanleren van eenvoudige vaardigheden zijn: 

 
1. Imitatie  
2. DUOC (Demonstratie/Uitleg/Oefening/Correctie) 
3. Leren door te Spelen 
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1. Imitatie  

 
Imitatie is vaak de beste manier om te leren. Het leren begint met imiteren of nadoen. 
Tenslotte leren kleine kinderen door dingen na te doen. Als in een relatief kort tijdsbestek 
iets moet worden nagedaan of worden geoefend, dan is het vanzelfsprekend belangrijk 
dat de sporters zich concentreren op hetgeen dat moet worden geïmiteerd of moet 
worden geoefend. Wanneer kleine correcties nodig zijn, leg dan uit op een duidelijke en 
zakelijke manier.  
 
REALISEER U! 
Als spelers moeilijkheden ondervinden om de juiste techniek of beweging op te pakken, 
dat het aanleren van die techniek of beweging niet voor iedereen even eenvoudig is als 
verwacht. Indien nodig, laat het verschillende keren oefenen of doe of laat het nog een 
keer voordoen. Blijft het problemen geven, vereenvoudig dan de oefening of techniek. 
Belangrijk is dat u bevestigt en aanmoedigt als het goed gaat. 
 

2. Demonstratie/Uitleg/Oefening/Correctie 
 
Ook deze methode wordt veel gebruikt. Het gaat om de volgende stappen: 
 

 Zorg eerst voor een demonstratie met een korte uitleg. 

 Laat de spelers oefenen en observeer zorgvuldig. 

 Geef feedback terwijl de oefening bezig is. Stop de oefening, bevestig de juiste 
activiteiten en corrigeer fouten. 

 Sta meer oefening toe en corrigeer meer in detail. 
 
3. Leren door te spelen 

 
REALISEER U! 
"HET AANLEREN IS HET DOELTREFFENDST INDIEN HET ERG PLEZIERIG IS!" 
 
Eén van de grootste bedreigingen voor de ontwikkeling van het ijshockey is dat de spelers 
te vroeg in hun ontwikkeling worden gedwongen in een systeem te spelen. Op jonge 
leeftijd spelen moet leuk zijn, terwijl een breed scala van vaardigheden wordt aangeleerd. 
Een jonge speler die te vroeg in een systeem speelt, kan vast komen te zitten in een en 
dezelfde positie voor zijn hele carrière en zal nooit zijn capaciteiten volledig (kunnen) 
benutten. 
Te vaak wordt teveel nadruk en belang gelegd op het te vroeg willen winnen. Winnen 
betekent dat ze geen fouten mogen maken en dat blokkeert de ontwikkeling! Het 
ontwikkelen van vaardigheden bij jonge kinderen moet gebeuren met het thema "Leren 
door te spelen".  Hiervoor is in het  ijshockey het Learn to Play (LTP)-programma 
ontwikkeld, waarin spelers ijshockey leren door gebruik van verschillende soorten 
spelvormen. Zie de opleiding IJshockey Sportleider 2 en hoofdstuk 3, Inleiding ijshockey, 
van deze opleidingsmap.  

      
 

CORRIGEREN OF FEEDBACK GEVEN 
 
Zoals hiervoor is aangegeven mag niet worden verwacht dat het aanleren, oefenen of 
nadoen in één keer goed gaat. Regelmatig herhalen en het aangeven van verbeterpunten 
zijn bijna altijd gewenst. Let bij het geven van verbeterpunten of feedback op de volgende 
punten: 
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 Geef feedback als leidraad, ter verbetering. 
Leren van vaardigheden kan zeer verwarrend zijn. Er zijn veel dingen om aan te 
denken. De speler moet weten wat hij/zij goed doet, zodat hij/zij zich kan 
concentreren op de onderdelen van de vaardigheid (die ze nodig hebben om te 
verbeteren). Als het voor de spelers niet duidelijk is welke onderdelen van de 
vaardigheid goed worden gedaan, dan kunnen zij deze onderdelen juist 
verslechteren wanneer ze andere onderdelen van de vaardigheid proberen te 
corrigeren. Het opdelen in onderdelen is één van de beginselen van het ontwikkelen 
van vaardigheden. Daarom is het belangrijk dat als de vaardigheid niet goed kan 
worden uitgevoerd, de vaardigheid wordt vereenvoudigd door bijvoorbeeld de 
vaardigheid op te splitsen in kleinere en eenvoudigere onderdelen. 

 Geef feedback als een zekere mate van vooruitgang. 
Geef aan wat er goed gaat. Met name als het een onderdeel is van een complexere 
techniek, vaardigheid of oefening. Als een speler weet dat hij een pass technisch 
gezien wel goed geeft, maar meer rekening moet houden met de snelheid die een 
schaatsende speler heeft dan kan hij/zij zich daar meer op richten. Doe ook 
oefeningen waarmee de speler een tastbaar bewijs van verbetering kan zien. In 
voorgenoemde situatie kan de speler een oefening doen waarbij gepasst wordt naar 
een stilstaande speler en daarna weer een oefening met een pass naar een 
schaatsende speler. 

 Geef effectieve feedback aan zichtbare (vaardigheids-)fouten. 
Doe dit op een positieve en informatieve manier. Wees duidelijk en beknopt in de 
feedback die u geeft. Wanneer een fout wordt gecorrigeerd, zeg dan altijd eerst tegen 
de speler wat goed is gegaan, zodat de speler dan ook weet wat correct wordt 
uitgevoerd. Zeg vervolgens wat er moet gebeuren om de fout te corrigeren of te 
verbeteren. Eindig altijd met een positieve noot. Dit wordt ook wel de 
sandwichmethode genoemd. 

 Gebruik feedback voor het geven van aanmoediging.  
De kennis van verbetering en vooruitgang voelt als een beloning en stimulans. 
Ditzelfde geldt bij goedkeuring, erkenning en woorden van lof van mensen die 
belangrijk zijn, zoals in het ijshockey de teambegeleiders/sportleiders en 
teamgenoten.   
Kritiek is het tegenovergestelde van lof, tenzij constructief. Dit mag alleen worden 
gebruikt om gevaarlijk of ongewenst gedrag te stoppen en dit te vervangen door 
aanvaardbaar gedrag.  
 

REALISEER U! 
Dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen de waarde van de speler als individu 
en het vermogen van de speler om de vaardigheid of techniek uit te voeren. Bijvoorbeeld, 
het mag niet zo zijn dat een speler een negatief gevoel krijgt over zijn/haar eigenwaarde, 
omdat de speler een verkeerde pass-techniek laat zien. Feedback als "Jij hoeft alleen maar 
een pass te geven en zelfs dat lukt je al niet" kunnen een speler heel erg demotiveren en 
hem/haar een negatief gevoel geven over zijn/haar eigenwaarde. 
Fysieke straf, zoals slaan, is onacceptabel. Evenmin als extra zwaar of te zwaar fysiek werk 
een verstandige vorm van bestraffing is.  

 


