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Een hockeyteam wordt begeleid door een trainer, een coach en een teambegeleider. Hieronder 

worden een aantal zaken beschreven die gedurende het seizoen rond het team ter sprake zouden 

kunnen komen. 

1.De teambegeleider  

De rol van de teambegeleider wordt in de meeste gevallen ingevuld door een ouder uit het team en 

heeft de volgende rol: 

• Vertrouwenspersoon voor het team en ouders 

• Vertegenwoordiger en aanspreekpunt voor het team binnen Myra 

• Vertegenwoordiger van Myra en het team bij andere verenigingen 

• Organisatie van logistiek en initiatie team activiteiten  

Activiteiten teambegeleider: 

• Maakt rijschema  

• Maakt fruitschema 

• Roostert bardiensten in (op basis van teamindeling op Myra site) 

• Stuurt een wekelijkse bericht over aankomende wedstrijd (tijden, rijden, fruit, uit-tenue 
(rood of Myra uit shirt, sokken) 

• Stimuleert goede teamsfeer (activiteiten, teamuitje, teamfoto op website, wedstrijdverslag 
op website) 

• Houdt regelmatig contact met trainer/coach over opkomst en gedrag team 

• Spreekt ouders zo nodig aan op gedrag als grens tussen enthousiasme en fanatisme wordt 
overschreden (tegenstander, spelers, scheidsrechters, trainers/coaches). Ouders staan 
buiten de hekken. 

• Initieert inschrijving toernooi of oefenwedstrijden (samenspraak coach) 

2.  Coach (kan een trainer/coach zi jn maar  kan ook apart)  

De taak van de coach is vooral gericht op: de eindverantwoordelijkheid over het team. 
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• Weet de balans te vinden tussen het presteren met het team en tegelijkertijd de 

ontwikkeling van de jeugdspelers te bevorderen. Daarbij gaat het niet alleen om de 

technische en tactische ontwikkeling maar ook om de sportieve en mentale ontwikkeling.  

• Duidelijke afspraken met de spelers maken.  

• Eventuele problemen signaleren en indien nodig doorspelen naar de TC jeugd (liever te vroeg 

dan te laat)  

• Een hoge mate van zelfwerkzaamheid (actief contact onderhouden met spelers, trainers, 

teambegeleider)  

• het regelen van vervanging bij afwezigheid 

• Onderhoudt contact met trainer over wedstrijd (trainingsthema, speelwijze) 

• Maakt opstelling en wisselt spelers 

• Regelt invallers indien nodig 

• Controleert tenue en veiligheid spelers (bitjes, beschermers, maskers, keepersshirt) 

• Vult digitaal wedstrijdformulier in (of de teambegeleider doet dit) 

Samengevat heeft een coach de volgende functies voor de speler: 

 leraar: je leert de spelers de beginselen van hockeytechniek en tactiek 

 opvoeder: je voedt de spelers op tot sportieve spelers 

 leider/inspirator: je zet de lijnen uit voor ieder seizoen en voor iedere wedstrijd en je geeft het 

goede voorbeeld 

 motivator: je motiveert de spelers bij winst en verlies 

 teambuilder: je laat ze ervaren dat je hockey samen speelt en dat je naast het hockey ook samen 

kan optrekken. 

3.Trainer  

De trainer zorgt voor de trainingen. Hij volgt hierin het opleidingsplan van de Myra Hockeyschool. De 

trainer wordt ondersteund door de hockeyschool. 

Taken trainer: 

• uitdragen van het beleid van HV Myra. 

• behoud van spelplezier en de individuele ontwikkeling van teamleden 



Organisatie rondom een team TC Jeugd Myra  

 

 
 

Versie 1.0,  Februari 2015  3 
 

• Het regelen van vervanging bij afwezigheid 

• Periodiek invullen van beoordelingsformulieren van alle speelsters 

4.De ouders   

Komen kijken, maar… op de velden van Myra willen wij de spelers en coaches de ruimte geven die zij 

nodig hebben. Dat betekent dat ouders niet op het veld komen maar buiten het veld / achter de 

hekken blijven. Hiermee kunnen alle ouders hun kinderen zien en is het veld vrij waarvoor het 

bedoeld is.    

• Natuurlijk aanmoedigen (graag op een positieve manier). Aanmoedigen betekent niet 

aanwijzingen geven. Dat laten we aan de coach over.  

• Helpen bij het uitzetten en opruimen van de velden.  

• Bij toerbeurt rijden bij uitwedstrijden en de bar ondersteunen.  

• Bij toerbeurt fruit voor in de rust organiseren.  

• Meehelpen met de organisatie van sociale activiteiten.  

• Fluiten en spel begeleiden. 


