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That’s the team spirit!
Teambuilding: Maak van jouw spelers een team

 
Voor je ligt een eenvoudig stappenplan om van jouw spelers een hecht team te maken op 
basis van de universele fasen van groepsdynamica. Groepsdynamica is een sociaal proces 
dat zich bij elke nieuwe ‘groep’ voltrekt. Of we het nu hebben over een schoolklas, een 
afdeling op een kantoor of een sportteam, groepsdynamiek vindt altijd plaats in een bepaalde 
volgorde.

De fases: 

1. Vormen: Iedereen functioneert individueel.
Hoe kan dat? Iedereen komt ergens anders vandaan, heeft verschillende normen en waarden. 
Sommigen worden onzeker van veranderingen. Het ik-gevoel staat voorop.
 
2. Stormen: Iedereen begint te verkennen waar de grenzen van de ander liggen. 
Mensen worden zich steeds meer bewust van elkaar. Grenzen worden opgezocht en krachten 
worden gemeten. Er zullen in deze week botsingen (of misschien zelfs ruzies) ontstaan. 

3. Normen: Dit is de tijd voor afspraken maken en vastleggen. 
Deze maak je samen met je team (zonder afspraken gaat de prestatielijn omlaag).

LET OP: De storm-fase is het moment dat je als trainer de leiding neemt en moet normeren! 
Het stormen moet je als trainer ombuigen naar een begeleid proces van afspraken maken: de 
fase waarin je afspraken met elkaar maakt (‘normen’). Een onbegeleide groep normeert aan 
de hand van de wet van de sterkste. De regels en gedragingen worden dan bepaald door de 
dominantste van de groep en niet de door begeleider. 
 
4. Performen: De groep heeft afspraken gemaakt en een duidelijke richting. 
De groepsidentiteit ontstaat en conflicten worden (positief) opgelost. Het is tijd voor 
presteren! Pas op: houd je je als trainer zelf niet aan de afspraken of ben je niet consequent, 
dan gaan de prestaties alsnog omlaag. 

Met het stappenplan in deze module kun je deze fasen begeleiden. Je kunt zelf kiezen hoe je 
deze oefeningen inzet. Je kunt ze combineren met reguliere trainingen, meerdere stappen per 
keer uitvoeren, dingen toevoegen of aanpassen. Kijk wat het beste bij jou en jouw team past. 

Het stappenplan is zowel geschikt voor teams die al een tijdje samen spelen of waar juist 
iedereen elkaar nog moeten leren kennen. Het zorgt ervoor dat je niet alleen focust op wat 
iedereen individueel kan, maar ook hoe je elkaar aanvult en kan ondersteunen om samen het 
beste team te worden. Met deze stappen staat jouw team binnen no time samen sterk!

Succes!



Nu is het de beurt aan de spelers. 
Ze maken tweetallen en gaan elkaar 
interviewen (ong. 5 min.). Het doel is om 
drie (onverwachte) feiten over de ander 
te weten te komen, die te maken hebben 
met de sport of sportiviteit.  
 
De laatste twee vragen stelt iedere 
speler aan zijn/haar teamgenoot zijn: 
1) Wat is de belangrijkste kwaliteit voor 
iemand die jullie sport beoefent? 
2) Wie kan dat goed binnen het team? 
(Deze input gebruik je later weer!) 

Goed luisteren naar elkaar, want iedereen 
moet de feiten en antwoorden straks 
kunnen navertellen!

TIP: Deze opdracht kan eventueel ook 
tijdens een warming up. 

2

Na de korte interviewronde (ong. 5 min.) 
komen de spelers terug in een kring. Om 
de beurt stelt iedere speler de medespeler 
voor die hij/zij net geïnterviewd heeft. 

Tussendoor vragen stellen over de 
opvallende feiten mag natuurlijk!

Om te beginnen vertel jij (of jullie) als trainer(s)/coach(es) iets over 
jezelf. Vertel bijvoorbeeld wie voor jouw persoonlijk een voorbeeld 
is, of waarom jij trainer/coach bent geworden. Vertel in elk geval iets 
persoonlijks dat je spelers niet verwachten: hoe was jij toen je zo oud als 
je spelers was? Wat is het spannendste dat je ooit hebt gedaan? Wat was 
de beste sportieve actie die je je kan herinneren? Etc.

25 min

Voorbeeldvragen: 
 
Wie is je voorbeeld, wie vind je goed? 
Hoe lang speel je al?
Wat zou je willen verbeteren aan 
jezelf? 
Wil je prof worden of speel je voor je 
plezier?
 
LAATSTE VRAAG: Wat vind je de 
belangrijkste kwaliteit die iemand 
moet hebben om jouw sport te 
beoefenen?
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Stap 1:  Elkaar (beter) leren kennen
Het sportjaar is weer begonnen. Sommige spelers kennen elkaar goed, 
anderen kennen elkaar nog nauwelijks. Allereerst ga je ervoor zorgen 
dat alle teamleden inclusief hun begeleiders een goed beeld van elkaar 
krijgen.
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Bedenk als coach/trainer oefeningen waarbij je de genoemde 
‘kwaliteiten’ van de teamleden uit fase 1 kunt checken. Bespreek het 
openlijk of doe oefeningen waar je het letterlijk kunt meten, want 
weten wie het beste ergens in is kan het team helpen!

Dit onderdeel is belangrijk om iedereen te laten merken waar hij/
zij goed in is, maar ook hun plek te laten vinden in de groep op basis 
van die kwaliteiten. Bovendien: op een positieve manier tegen elkaar 
opboksen hoort er gewoon bij binnen sport!

Dus, wie rent het snelst? 
Wie gooit het hardst? 
Wie kan het verst onder water zwemmen? 
Wie kan het beste mikken?

Stap 2: Opboksen

10 min



Stap 3: Afspraken
Afspraken zijn een must. Zo weet je wat je aan elkaar hebt en hoe jullie 
met elkaar om willen gaan. Het is de kunst om afspraken te maken waar 
iedereen achter staat. In deze volgende stap maak je met het team een 
set afspraken op maat, waar je de rest van het jaar op terug kunt vallen.

Houd met het team een brainstormsessie (zorg voor pen en papier, of zelfs een grote 
flipover op het veld, in de zaal of naast zwembad!). Laat iedereen hardop roepen waar hij/
zij aan denkt als het gaat om afspraken die bijdragen aan het vormen van een hecht team. 
Bespreek de volgende punten:

 * Omgang met teamgenoten (denk bijvoorbeeld aan speelplezier en sportiviteit)
 * Houding op het veld (denk bijvoorbeeld aan de scheidsrechter, de tegenstander, 
    hoe laten we het veld achter, etc)
 * Houding van de spelers richting de trainer
 * Houding van de trainer/coach richting de spelers

LET OP: bij een brainstorm zijn alle ideeën nog welkom en wordt er inhoudelijk nog geen 
discussie gevoerd over de ingebrachte ideeën!
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Daag je team uit om competitief te zijn, wie is de beste? En kunnen we 
met zijn allen de beste op dit vlak bijbenen?

TIP: Iedereen is ergens de beste in. Benoem dit en zoek voor iedereen 
iets. Je kunt deze kwaliteiten inzetten in de groep. Denk verder dan 
fysiek; wie zorgt er voor de sfeer in de groep, wie is er altijd, bij elke 
wedstrijd en training, wie kan er goed beslissingen nemen voor het team 
in plaats van voor zichzelf, etc. 
 
Bedenk oefeningen waar anderen zich kunnen optrekken aan de ‘beste’.  
Dit onderwerp komt in stap 5 terug.

20 min



Verzamel de input en bekijk deze op een rustig moment. Bij de eerstvolgende 
training presenteer jij als trainer de resultaten in een groepsgesprek.  
Het uitgangspunt van dit gesprek is uitzoeken welke ideeën bruikbaar zijn en of 
er nog iets mist. Vul de lijst samen met de teamleden aan en maak de afspraken 
concreet. Vraag of je alles zo goed begrepen hebt. Is iedereen akkoord?
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Dit is de set afspraken waarmee jullie als team verder gaan. Maak duidelijk dat 
je altijd openstaat voor veranderingen of discussies, maar geef ook aan dat jij 
de gemaakte afspraken serieus neemt. Wie zich er niet aan houdt, wordt daarop 
aangesproken!

“Eénmaal, andermaal...” 

Er staan nu een heleboel punten voor mogelijke 
afspraken op papier. Laat de spelers viertallen 
vormen. Met zijn vieren gaan ze discussiëren wat 
voor hen het belangrijkste is en formuleren ze een 
afspraak. 

Binnen het team is individuele aandacht van de coach belangrijk voor 
spelers. Zorg dat je deze momenten met je spelers bewust inlast. 
Voer steeds korte gesprekken van ongeveer vijf minuten voor én na 
een training.  
 
Je kunt dit plannen, maar het werkt vaak goed als je deze planning 

Stap 4: Individueel contact

niet vooraf aan je spelers geeft. Het gevoel van een individueel ‘toevallig’ gesprek 
houdt het persoonlijk en luchtig.  
 
Bedenk bij elke speler vooraf wat je met ze wil bespreken. De missie: Elke speler 
motiveren om nog beter zijn/haar positie binnen het team te vervullen. Verken in het 
gesprek ook of de spelers tevreden zijn met hun positie. Soms speelt een speler op 
een positie waar hij/zij gewoon het beste is, maar is dat ook zijn/haar ambitie? Geef 
spelers ruimte voor andere kansen. 
 
TIP: Zorg ervoor dat je de spelers niet alleen maar ‘uithoort’; moedig hun sportieve 
functioneren aan. Laat merken dat je hoge, maar realistische verwachtingen hebt!
Vraag ook wat de speler van zijn team en trainer vindt.

Herhaal dit de komende weken en in het hele seizoen, spreek alle spelers minimaal 
één keer per maand kort individueel.

5 min



1. Een goeie voorzet geven 
David

Stap 5: Team Spirit
Deze fase gaat over de resultaten van het team. Bespreek 
dat iedereen andere talenten heeft en dat een team alleen 
goed functioneert met een goede mix van talenten als 
basis. Maak dit eventueel duidelijk aan de hand van een 
voorbeeld: als iedereen goed is in scoren, is er niemand om 
de essentiële voorzet te geven, of te verdedigen!!

Neem post-it’s mee voor deze opdracht!

Pak een groot vel en schrijf houdingen en kwaliteiten op, waarvan jij denkt dat 
ze bij jullie teamsport horen. Denk aan fysieke aspecten als rennen, balgevoel en 
conditie, maar ook aan kwaliteiten als samenwerken, doorzetten, sportiviteit etc. 
Bereid dit lijstje alvast voor, zodat het zo volledig mogelijk is. 1
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25 min

Presenteer de lijst en vraag iedere speler op post-it’s een top drie te maken van 
zijn/haar sterkste punten op basis van de lijst. 

Iedereen drie post-it’s dus!  
 
Je sterkste punt op nummer 1. Daarna 2 en 3.  Iedereen schrijft ook zijn naam op 
elke post-it.

Neem de post-it’s in. Plak ze bij de houdingen/kwaliteiten op de lijst. 
 
* Specialist: co-trainer 
Maak aan de hand van deze informatie specialisten van je spelers. 
Laat spelers die goed zijn in bepaalde technieken af en toe onderdelen van de 
training overnemen. Het stimuleert hun zelfvertrouwen, zo leren ze van elkaar en 
maken elkaar beter. Zorg dat iedereen een keer aan bod komt!



Nu helder is wie waar goed in is, welke afspraken gelden en wat de spelers 
aan jou hebben, is het tijd om deze teamspirit vast te leggen. 

Bedenk samen met het hele team hoe je dit aanpakt. Bijvoorbeeld het 
opstellen en tekenen van een Respect Pact.* Het moet iets zijn dat jullie team 
symboliseert; een yell, handshake, of andere uiting. Je kunt ook observeren 
wat er vanzelf ontstaat in het team en voorstellen die uiting vast te houden bij 
punten of als oppepper!

Zorg ervoor dat het team het zelf bedenkt en iedereen er achter staat. Niets 
zo stom als een yell die je eigenlijk maar niks vindt... 
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Het geven van complimenten is belangrijk. Nu je je spelers beter kent en weet wie 
waar goed in is, wordt het tijd dit te benoemen. Als je laat merken dat je hoge, maar 
realistische verwachtingen hebt, voelt iedere individuele speler én het team als geheel 
zich gezien en gewaardeerd.

Een trainer/coach heeft vertrouwen in al zijn spelers en straalt dit uit naar iedereen: 
het team, ouders, de hele sportclub. Als er iets aan de hand is, grijpt hij/zij in, zoekt 
uit wat er aan de hand van is en zoekt samen met de spelers naar de juiste oplossing.

Tot slot

3. 
Scoren!!

Mary



www.weekvanrespect.nl
©  Respect Education Foundation


