
Aankomende	  bokscoaches	  volgen	  training	  “Themagericht	  trainen	  en	  coachen	  van	  pubers”	  	  

	  

Zondag	  1	  november	  ’s	  morgens	  om	  10	  uur	  zaten	  13	  deelnemers	  klaar	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  
de	  training:	  “Trainen	  en	  coachen	  van	  pubers”.	  Ondanks	  het	  prachtige	  herfstweer	  waren	  de	  
deelnemers	  zeer	  gemotiveerd	  deze	  training	  te	  volgen.	  Uitgangspunt	  is	  om	  jonge,	  
aankomende	  trainers	  meer	  inzicht	  te	  geven	  in	  de	  werking	  van	  het	  brein	  van	  de	  puber	  en	  de	  
gevolgen	  die	  het	  heeft	  op	  de	  sportieve	  prestaties	  van	  jongeren	  tussen	  12	  en	  18	  jaar.	  	  

Ook	  krijgen	  de	  cursisten	  een	  aantal	  handzame	  “tools”	  	  en	  “werkvormen”	  aangereikt,	  die	  ze	  
overigens	  in	  de	  cursus	  zelf	  in	  praktijk	  mogen	  brengen	  om	  effectiever	  om	  te	  gaan	  met	  het	  
toch	  wel	  speciale	  gedrag	  van	  sporters	  in	  de	  puberteit.	  

De	  deelnemers	  zijn	  afkomstig	  van	  verschillende	  boksscholen	  in	  de	  regio	  Rotterdam.	  De	  
training	  is	  georganiseerd	  door	  Rotterdam	  Boxing	  en	  wordt	  uitgevoerd	  door	  Wouter	  Schools	  
(voormalig	  basketball	  coach)	  van	  het	  Nederlands	  Insitituut	  voor	  Vechtsport	  en	  Maatschappij	  
onder	  auspiciën	  van	  NOC/NSF.	  

Vier	  van	  de	  deelnemers	  zetten	  zich	  in	  als	  coach	  voor	  de	  “Mattietrainingen”waar	  jongeren	  
met	  gedragsproblemen	  zoals:	  verminderde	  weerbaarheid,	  agressief	  gedrag,	  dan	  wel	  
gewichtsproblemen,	  door	  middel	  van	  de	  bokssport	  kunnen	  werken	  aan	  het	  verbeteren	  van	  
hun	  eigen	  gedrag	  en	  tevens	  plezier	  ontlenen	  aan	  de	  sport.	  	  

	  

	  

	  



In	  de	  training:	  opgedeeld	  in	  3	  dagdelen	  komen	  de	  volgende	  onderwerpen	  aan	  de	  orde:	  

-‐ De	  pedagogische	  waarde	  van	  de	  sport	  
-‐ De	  rol	  van	  de	  trainer	  
-‐ Kennis	  van	  de	  doelgroep	  
-‐ Plezier	  
-‐ Betrokkenheid	  
-‐ Zelfontdekkend	  leren	  

Op	  de	  eerste	  dag	  gaan	  de	  deelnemers	  allereerst	  aan	  de	  slag	  met	  :	  

Wat	  is	  jouw	  rol	  als	  trainer?	  

De	  eerste	  opdracht	  wordt	  om	  aan	  te	  geven	  in	  welke	  rol	  je	  jezelf	  ziet	  als	  trainer.	  Er	  mogen	  
drie	  varianten	  gekozen	  worden	  uit	  een	  20-‐tal	  voorbeelden,	  variërend	  van:	  dompteur,	  
adviseur,	  scheidsrechter,	  dirigent,	  richtingaanwijzer,	  e.d.	  	  Met	  het	  aangeven	  krijgen	  de	  
deelnemers	  in	  zicht	  in	  “welk	  type”	  trainer	  ze	  zijn	  en	  hoe	  ze	  dat	  kunnen	  gebruiken	  in	  hun	  
hoedanigheid	  als	  coach	  en	  dan	  met	  name	  gericht	  op	  het	  gedrag	  van	  pubers	  in	  een	  groep.	  

Uit	  welk	  arsenaal	  aan	  middelen	  kan	  ik	  putten	  om	  een	  goede	  trainer/coach	  te	  zijn?	  

	  

	  

2.	  

De	  algemene	  conclusies	  uit	  dit	  onderdeel	  zijn	  onder	  andere:	  



-‐ Authenticiteit	  (echtheid)	  is	  heel	  belangrijk,	  en	  pubers	  zijn	  daar	  heel	  gevoelig	  voor	  
-‐ Niet	  zozeer	  werken	  met	  “regels”	  ,	  dat	  creëert	  bij	  pubers	  opstandig	  gedrag,	  maar	  

veeleer	  met	  “het	  maken	  van	  afspraken”.	  Dit	  wordt	  meer	  gedragen	  door	  de	  groep	  dan	  
het	  	  afdwingen	  van	  regels	  door	  de	  coach	  alleen.	  Zaak	  is	  dan	  wel	  om	  je	  daar	  zeer	  strak	  
aan	  te	  houden,	  als	  de	  afspraken	  geschonden	  worden.	  Bij	  het	  instellen	  van	  een	  fors	  
pakket	  regels	  raak	  je	  de	  groep	  ook	  gemakkelijk	  kwijt.	  

-‐ Als	  er	  in	  de	  groep	  sprake	  is	  van	  een	  gespannen	  sfeer,	  dan	  wel	  onrust,	  kan	  dat	  heel	  
gemakkelijk	  leiden	  tot	  competitie	  en	  conflicten.	  Het	  is	  als	  coach	  dan	  heel	  belangrijk	  
om	  enige	  afstand	  te	  nemen	  en	  te	  observeren	  wat	  er	  gebeurt,	  dan	  meteen	  in	  te	  
grijpen	  en	  te	  corrigeren.	  Ook	  het	  stellen	  van	  (neutrale)vragen	  kan	  van	  nut	  zijn	  om	  
een	  duidelijker	  beeld	  van	  de	  situatie	  te	  krijgen.	  

Het	  tweede	  deel	  gaat	  over:	  Kennis	  van	  de	  doelgroep	  

Er	  bestaat	  natuurlijk	  niet	  zoiets	  als	  DE	  Puber.	  Pubers	  verschillen	  onderling	  natuurlijk	  sterk,	  
net	  als	  kinderen	  en	  volwassenen.	  Er	  is	  wel	  een	  gezamenlijk	  kenmerk:	  Ze	  zitten	  in	  een	  
ontwikkelingsproces	  van	  afhankelijkheid	  naar	  zelfstandigheid.	  Dat	  gaat	  nu	  eenmaal	  gepaard	  
met	  een	  aantal	  karaktereigenschappen	  en	  een	  bepaalde	  “gebruiksaanwijzing”.	  

Typering	  van	  gedrag	  van	  pubers	  is	  meestal:	  rebels,	  sfeergevoelig,	  snel	  afgeleid,	  behoefte	  aan	  
rechtvaardigheid/eergevoel,	  erbij	  willen	  horen,	  zelfstandig,	  behoefte	  aan	  structuur,	  
contactzoekend,	  conflictueus	  en	  behoefte	  aan	  perspectief.	  Daarbij	  spelen	  biologisch	  
veranderingen,	  met	  name	  in	  de	  hormoonhuishouding	  ook	  een	  grote	  rol	  en	  uit	  zich	  met	  name	  
in	  fysieke	  veranderingen	  tijdens	  de	  puberteit.	  

Vooral	  voor	  de	  cursisten	  die	  te	  maken	  hebben	  met	  “lastig	  gedrag”	  zoals	  bijvoorbeeld	  in	  de	  
Mattietrainingen	  is	  dit	  een	  heel	  belangrijk	  onderwerp.	  Immers,	  dit	  gedrag	  versterkt	  
natuurlijk	  nog	  vele	  malen	  de	  toch	  al	  speciale	  gedragskenmerken	  van	  de	  puber.	  Als	  je	  daar	  als	  
coach/trainer	  geen	  of	  onvoldoende	  rekening	  mee	  houdt,	  kan	  je	  al	  snel	  in	  een	  “conflict”	  of	  
nog	  erger:	  in	  een	  “machtsstrijd”	  belanden,	  waar	  je	  als	  trainer	  maar	  heel	  moeilijk	  uitkomt,	  
vooral	  als	  het	  snel	  escaleert.	  

De	  cursisten	  hebben	  op	  basis	  van	  deze	  informatie	  eens	  	  gekeken	  naar	  lastige	  situaties	  die	  
zijzelf	  in	  de	  praktijk	  ervaren	  hebben.	  Dit	  varieerde	  van	  	  “apathie:	  niks	  willen,	  of:	  “ik	  ben	  
gestuurd”	  ”,	  “onrust	  in	  de	  groep”,	  “conflicten	  zoekend”,	  	  “onderlinge	  machtsstrijd”	  	  en	  
“uiteenlopende	  soorten	  van	  individueel	  gedrag	  in	  EEN	  groep”.	  	  

	  

3.	  

De	  deelnemers	  formuleerden	  in	  een	  aantal	  subgroepen	  de	  volgend	  tips	  en	  adviezen	  
(aangevuld	  door	  de	  cursusleider):	  

-‐ Creëer	  een	  veilige	  sfeer	  in	  de	  groep	  op	  basis	  van	  vertrouwen	  



-‐ Wees	  zelf	  een	  voorbeeld	  van	  hoe	  je	  je	  gedraagt	  en	  straal	  dat	  ook	  uit	  naar	  de	  groep	  
-‐ Wees	  vooral	  niet	  “betuttelend”,	  schrijf	  niet	  teveel	  voor,	  maar	  draag	  keuzes/varianten	  

aan	  
-‐ Wees	  jezelf,	  “walk	  your	  talk”	  
-‐ Behandel	  ieder	  groepslid	  gelijkwaardig	  
-‐ Hanteer	  duidelijke	  en	  haalbare	  doelstellingen	  
-‐ Luister	  en	  neem	  de	  boodschap	  serieus	  
-‐ Honoreer	  eigen	  initiatief	  in	  de	  groep	  	  
-‐ Wees	  voorzichtig	  met	  grappen	  en	  woordspelingen	  
-‐ Honoreer	  zelfstandig	  gedrag	  
-‐ Geef	  duidelijk	  structuur	  aan	  

Houd	  daarbij	  in	  het	  achterhoofd	  dat	  pubers	  zich	  vooral	  oriënteren	  op	  hun	  eigen	  
leeftijdsgenoten	  (peergroups)	  voor	  wat	  betreft	  het	  vormen	  van	  hun	  eigen	  normen	  en	  
waarden.	  

Er	  zijn	  drie	  milieus	  van	  belang:	  gezin-‐school-‐sport.	  In	  die	  volgorde.	  Als	  sportcoach	  moet	  
je	  dat	  altijd	  in	  je	  achterhoofd	  houden.	  Jij	  vormt	  niet	  in	  je	  eentje	  het	  gedrag	  van	  de	  puber,	  
daarvoor	  heb	  je	  te	  incidenteel	  met	  hen	  te	  maken.	  De	  andere	  twee	  milieus	  zijn	  vele	  malen	  
belangrijker.	  	  

In	  het	  middagdeel	  gingen	  de	  deelnemers	  aan	  de	  slag	  met	  de	  onderdelen:	  plezier	  in	  de	  
sport,	  vergroten	  van	  betrokkenheid	  en	  zelfontdekkend	  leren.	  

Het	  laatste	  deel	  van	  de	  training	  zal	  vooral	  worden	  gebruikt	  om	  aan	  de	  hand	  van	  zelf	  
ingebrachte	  cases	  te	  gaan	  oefenen	  met	  de	  verschillende	  rollen	  als	  coach,	  de	  middelen	  
die	  kunnen	  worden	  ingezet	  om	  het	  groepsproces	  te	  verbeteren	  en	  vooral	  ook	  om	  het	  
coachen/trainen	  leuker,	  makkelijker	  en	  aantrekkelijker	  te	  maken.	  

Deze	  training	  is	  een	  zeer	  waardevolle	  aanvulling	  op	  de	  bokstechnische	  vaardigheden	  die	  
de	  coach	  natuurlijk	  in	  huis	  moet	  hebben.	  Een	  inkijkje	  in	  de	  menselijke	  geest	  en	  alle	  
gedragsvarianten	  die	  daaruit	  voortvloeien,	  en	  dan	  met	  name	  die	  van	  de	  puber	  geeft	  een	  
extra	  impuls	  aan	  het	  uitgroeien	  tot	  een	  volwaardige	  trainer/coach.	  

Rotterdam,	  1	  november	  2015	  

Marijke	  Blom	  

	  

	  

	  

	  


