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298-voudig volleybalinternational Vera Koenen 

zet haar jarenlange trainingservaring momenteel 

in bij de meiden A- en B-groep van Prima Donna 

Kaas Volleybalschool. Ze is ervan overtuigd dat 

groepsdynamiek ontzettend belangrijk is voor het 

behalen van succes. Daarom praat ze veel over 

groepsprocessen en laat ze haar teams achtjes lopen.       

“Alles moet wijken voor de winst, dat is nou eenmaal 

hoe ik in elkaar zit”, begint Vera Koenen haar terugblik 

op een lange volleybalcarrière. Zes uur trainen per dag 

en dan nog een krachttraining, thuiskomen en niets 

meer kunnen, dat was jarenlang normaal voor Vera. 

Het leverde haar een zesde plek op bij de Olympische 

Spelen in Barcelona en een zilveren medaille op het 

EK van 1991. Nog steeds heeft ze een hechte band 

met een aantal teamgenoten van toen, iets wat ze niet 

altijd terugziet bij andere lichtingen volleybalspelers. 

“Als ik terugkijk, komt dat mede omdat mijn trainer 

veel aandacht gaf aan het teamproces. Als je samen 

je grenzen verlegt en tranen laat, word je een hechte 

groep. De trainer kon ons – onder begeleiding van 

een psycholoog – heel goed uitdagen, waardoor we 

Gesprekken in alle vormen 
om een hecht team te creëren

echt met elkaar in gesprek gingen.” De ervaringen die 

Vera toen opdeed, past ze nu toe bij haar eigen teams. 

“Eigenlijk zijn we voortdurend met elkaar in gesprek.”

Achtjes lopen

Als Vera merkt dat er iets speelt tussen twee meiden, 

vraagt ze hen of ze samen een achtje kunnen gaan 

lopen. “Ze lopen dan na de training samen letterlijk 

een achtje over het veld en bespreken wat hen dwars 

zit. Dat begint met het beschrijven van het gedrag 

van de ander, bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je met je ogen 

rolt en dan krijg ik het gevoel dat je je aan mij ergert’. 

Vervolgens praat je daarover.” Door deze techniek in 

de eerste weken regelmatig in te zetten – ook als er 

niets aan de hand is – wordt het normaal om zo samen 

van alles tegen elkaar uit te spreken. “Het is voor 

iedereen lastig om feedback te geven en ontvangen, 

maar dit is een veilige manier, omdat je rechtstreeks 

met elkaar praat en echt luistert.” Ook als trainer moet 

je zorgen dat die veiligheid gewaarborgd is, weet Vera. 

“Luister naar je team en reageer oprecht. Zo ontstaat er 

een band waardoor het team meer van je accepteert.”
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“De spelers weten dat 
ik achter ze sta, maar ik geef ze 

wel af en toe een duwtje.”

Luchtige gesprekken

Naast goed naar elkaar luisteren is het belangrijk 

gesprekken laagdrempelig te houden. Dat doet Vera 

bijvoorbeeld door te kiezen voor verschillende vormen 

van communicatie. “Als je als trainer alleen maar aan 

het zenden bent, zakt de aandacht weg. Dus laat ik mijn 

spelers een filmpje zien waar ze op moeten reageren of 

ik maak een Kahoot-quiz over een onderwerp dat op dat 

moment relevant is. Kaartjes met vragen erop werken 

ook goed, dan kies ik de juiste onderwerpen uit, maar 

ben ik niet degene die de vraag stelt.”

Van-vrouw-tot-vrouw

Vera heeft altijd vrouwenteams getraind en merkt dat 

het fijn is om midden in het team te staan. “Het helpt 

heel erg dat de meiden het heel normaal vinden als ik na 

de training in de kleedkamer ben om mijn schoenen te 

wisselen. Er is niemand die dan denkt: wat doet zij hier 

nog?” Door haar jarenlange ervaring in vrouwenteams 

weet Vera veel over groepsprocessen en weet ze waar 

spelers behoefte aan hebben. “Een speelster kan tegen 

mij als vrouwelijke trainer zeggen dat ze zich niet top 

voelt omdat ze bijvoorbeeld ongesteld is. Ik weet hoe 

dat voelt en heb daar begrip voor. Dat is toch veel 

ingewikkelder als je een man bent.”

Je eigen rol pakken

Voor de weg naar succes geldt dat wat je aandacht geeft 

groeit, daarom besteedt Vera liever niet teveel tijd aan 

benoemen wat fout gaat. “Als iets niet beklijft, heeft 

het meer aandacht nodig. Gewoon eindeloos herhalen 

zodat het inslijt.” Daarnaast vindt ze het belangrijk dat 

iedereen zich bewust is van zijn eigen rol en zich daar 

helemaal voor inzet. “Iedereen in het team heeft zijn 

eigen rol, dat geldt voor de spelers, maar ook voor mij. 

Ik ben heel duidelijk de eerste trainer met de taak om 

“Als je als trainer alleen 
maar aan het zenden bent, 

zakt de aandacht weg.”

“Als je samen je grenzen 
verlegt en tranen laat, word 

je een hechte groep.”

alles steeds bespreekbaar te maken”, legt Vera uit. Aan de 

spelers vraagt ze stuk voor stuk welke rol zij graag willen 

pakken in het team. “ Vervolgens geef ik ze daarin heel 

veel autonomie, begeleid hen in die rol en coach ik daar 

ook op. Dus laat een speler dingen liggen, dan ga ik dat 

niet oplossen. In plaats daarvan zeg ik: ‘We hadden toch 

afgesproken dat…’. De spelers weten dat ik achter ze sta, 

maar ik geef ze wel af en toe een duwtje.”


