
 

 

Teamvorming Sporting 
Martinus 

3 Storming 

Vaardigheid:   
Zelfmanagement 

Doelstelling:   
Geef elkaar een compliment  

Positieve communicatie 

Overzicht en doel Positief communiceren 

Voor een prettige en sportief team, is het belangrijk om de eerste weken van het seizoen de fases 
van de groepsvorming op een goede manier te doorlopen. Hernieuwd met elkaar kennismaken 

is daarin de eerste stap. Vervolgens tasten de kinderen af in welk team ze dit jaar zitten en wat 
hun plek daarin is. Spelers die bijdragen aan een veilige team hebben aandacht voor de ander, 
respecteren elkaar en helpen elkaar als het nodig is. Een veilig team dient als voedingsbodem 
voor spelers om zich optimaal te ontwikkelen.   
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Activiteit 

 

Geheime Aanvoerder - zelfmanagement 

Wijs een van de kinderen als ’geheime Aanvoerder’ aan. Hij gaat er extra op letten dat hij 
zich als de Aanvoerder gedraagt en spreekt. Weten de kinderen aan het einde van de 
training wie de Geheime Aanvoerder was? 

 

Groene kaart! - Zelfmanagement 

Geef spelers twee kaarten: rood en groen. De rode kaart staat voor ongewenst gedrag 
op het veld en de groene kaart voor positief gewenst gedrag. Laat voor de training (bijv. 
in het clubhuis/kleedkamer) spelers anonieme voorbeelden op de kaarten schrijven. 
Bespreek deze kaarten en neem ze zichtbaar mee. De eerste twee weken reflecteer je 
aan het einde van de training op de kaarten. Hoe ging de training? Wat was rood, wat 
was groen? Koppel deze ook aan de teamafspraken die gemaakt worden. 
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Fase 

Storming: Strijd om de hiërarchie 

In de fase van storming gaan spelers op zoek naar hun plek in het team. Centrale vraag is: Wie 
is het sterkst en heeft daardoor de macht? De rollen worden verdeeld. Nu komt het erop aan om 
met elkaar een gezellige groep te worden en te blijven.  

De basisbehoefte van kinderen: invloed hebben.  
Als het team elkaar beter kent en weet wat van hen verwacht wordt, kunnen kinderen zich meer 
gaan profileren. Ze krijgen meer behoefte om hun eigen ideeën, wensen en keuzes aan anderen 
kenbaar te maken. Daarin willen ze heel graag gehoord worden. Die behoefte aan invloed - een 
van de basisbehoeften om een veilige groep te waarborgen - is in de stormingfase het grootst. 
De ene spelerheeft daar meer behoefte aan dat het andere. Dat is afhankelijk van de volgende 
factoren:  

● Karakter: Is het kind een eenling of meer een ‘sociaal dier’? 
● Eerdere ervaringen: Welke rollen had het vroeger en hoe voelde dat toen? 
● Onderwerp: Waar gaat het gesprek of opdracht over (bijvoorbeeld interesse, 

deskundigheid)?  
● Teamsamenstelling: Wie zijn de anderen, hoe groot is het team?  
● Soort team: Wat is het teamdoel, is het een rustige of drukke groep?  
● Populariteit: Wordt vooral extern bepaald: wordt het kind door teamgenoten geprezen en 

gewaardeerd, dan kan het makkelijker invloed uitoefenen.  

De trainer 
Invloed hebben kent natuurlijk grenzen. Wat te doen als spelers teveel of te weinig invloed willen 
hebben? Het volgende is dan van belang:  

● Maak oogcontact, dit is soms al voldoende correctie. 
● Noem de naam van het kind.  
● Bejegen het positief, zodat het merkt dat jij zijn inzet erkent.  
● Benoem het gewenste gedrag.  
● Geef een compliment als het kind gewenst gedrag laat zien.  
● Betrek het kind en benut zijn kracht.  
● Corrigeer het kind niet ten overstaan van de hele groep (werkt statusverlagend). 
● Geef het kind een time-out als het gedrag voortkomt uit overprikkeling.  

2 



3 
 

● Bij een conflict: maak het kind medeverantwoordelijk en stimuleer het om het conflict 
zelf op te lossen.  

● Als je straft: straf snel na de verkeerde actie, houd de straf kort, benoem het ‘foute’ 
gedrag, bied hiervoor een alternatief en stem de straf af op het gedrag.  

● Gebruik altijd de ‘Ik-boodschap’.  

Tip 
Maak actief gebruik van de Gouden Weken flyer. Je vindt hier veel tips voor groepsvormende 
activiteiten.  

 

Veiligheid in de groep  
Veiligheid en geborgenheid zijn voor de ontwikkeling van een kind van groot belang. Immers: het verwerven van een 
eigen identiteit gebeurt in de nabijheid van anderen. Het kind identificeert zich met de omgeving en moet zich daarin 
thuis voelen (Hooijmaaijers et al., 2012). De mate van functioneren en leren van een kind is dus sterk afhankelijk van de 
door hem ervaren veiligheid. Die veiligheid kent drie basisbehoeften: erbij horen (inclusie), invloed hebben (controle) en 
persoonlijk contact (affectie). 

 

 

 

 

Veilig 
 

 

3 


