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Marc Materek 

• 2022-2023 Trainer Coach dames 1 GHBS Groningen en TD. 

• Werkzaam geweest als Assistent Bondscoach U15, U16 en U18 

• Werkzaam geweest bij Daring Veendam, GHHC, Alecto, GCHC, 
Laren, HDM Den Haag.







Visie KNHB

• Continu leren 

• Bijdrage aan het team 

• Diversiteit stimuleren  

• Zelfsturing ontwikkelen 

• Sociaal Maatschappelijke Bijdrage



Verantwoordelijk voor het eigen leerproces 
Wat wil je bereiken en Hoe ga je dat doen? 

Efficiënter en Gemotiveerder Leren!



Zelfregulatie

• Op individueel niveau speler/speelster 

• Op teamniveau 

• Je rol als coach en de staf als geheel.



• (TOP)GEDRAG: 

• ZELFSTUREND  - DEDICATION 

• INTRINSIEKE MOTIVATIE - DETERMINATION 

• LIEFHEBBER - DESIRE



“Tell me and I will forget 

Show me and I may remember 

Involve me and I will understand”

–Confucius
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Pak de regie!

• Voorbeelden (van dierentuin tot Krugerpark) 

• Hoe doe ik dat? 

• Wat heb ik nodig? 

• Wie heb ik nodig? 

• Hoe bewust train ik eigenlijk?



Ben ik tevreden over mijn training?

• Hoe bepaal ik dat? 

• Hoe kan ik mijn eigen prestatie reflecteren?



Hoe organiseer ik mijn staf?
• Verantwoordelijkheden? 

• Hoe willen wij samenwerken? 

• Hoe spreken wij elkaar aan? 

• Welke vragen stellen wij elkaar? 

• Welk beeld geven wij af aan ons team? Welk voorbeeld willen wij 
zijn?



Praktijk 

• Het trainen en voorbereiden van shoot outs, voor play off. 

• De laatste minuten van een wedstrijd (met blessure tijd), hoe train ik 
dat?  

• Tactische teamtrainingen zijn alleen voor de coach! 

• Heb jij voorbeelden uit eigen ervaring?



Waar zet jij je handtekening onder?



SCHIET EENS OP 
Hockey

• Kijk je er wel eens naar? En wat vind je dan? 

• Wat is positief aan deze sport? 

• Wat kan beter? 

• Waar zou ik eens naar moeten kijken als coach om van te leren?



Dank!


