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Beste coach,  

Beste speler, 

Enkele maanden geleden nam u deel aan een studie die kadert binnen mijn doctoraatsproject, rond 

leidersfiguren binnen sportteams, waarvoor nogmaals hartelijk dank. Verder gaf u ook aan dat u 

graag op de hoogte gebracht werd van de resultaten van dit onderzoek. In dit document komen wij 

daar graag aan tegemoet. 

De enthousiaste en massale medewerking van talrijke spelers en coaches uit de verschillende 

teamsporten in Vlaanderen maakte het mogelijk dit document op te stellen. Het bevat de eerste 

resultaten van onze leiderschapsstudie, die toepasbaar zijn op een breed publiek. Naast de algemene 

resultaten voor alle teamsporten, brengen we u ook graag op de hoogte van de specifieke resultaten 

binnen ijshockey. 

Bovendien vindt u naast de objectieve resultaten steeds een aanvulling door sportpsycholoog Bert 

De Cuyper die vanuit zijn ervaring deze resultaten verder verduidelijkt en interpreteert naar het veld 

toe. Verder geven ook enkele topcoaches binnen ijshockey hun visie op de vertaling van deze 

resultaten naar het veld. 

Wanneer u deze informatie verder wil verspreiden en/of wil publiceren, mag ik u dan vragen eerst 

met mij contact op te nemen? Alvast hartelijk dank! 

Hopelijk kunnen deze resultaten u en uw team helpen om de leidersfiguren binnen uw team te 

identificeren, hun leiderschapskwaliteiten te verbeteren en zo ook de prestatie van uw team te 

optimaliseren. Alvast veel succes! 

Sportieve groeten, 

Dra. Katrien Fransen 

Prof. Bert De Cuyper 

Prof. Filip Boen 

Prof. Norbert Vanbeselaere 

Prof. Gert Vande Broek 

 

 

Aspirant FWO 

Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid 

Departement Bewegingswetenschappen 

KU Leuven 

Katrien.Fransen@faber.kuleuven.be 

http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/52068755
http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/50000737
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A. Korte samenvatting van de resultaten 

Wanneer het woord “leiderschap” valt in een sportcontext, wordt dit vaak onbewust in verband 

gebracht met leiderschap van de coach. Wat dikwijls onderschat wordt, is het belang van 

leidersfiguren binnen het team; spelers die zowel op als naast het veld de leiding nemen. 

Gezien deze spelers een cruciale bijdrage kunnen leveren om een team optimaal te laten presteren, 

gaan we binnen deze studie dieper in op deze leiders. Wat zijn de verschillende leiderschapsrollen 

die spelers op zich kunnen nemen binnen een team? Wat zijn hun belangrijkste kenmerken? En 

welke rol speelt de kapitein hierin? 

Leiderschap binnen een sportteam kent verschillende aspecten. Om dit te kunnen vatten, stellen we 

4 verschillende leiderschapsrollen voor die spelers op zich kunnen nemen: 

- De taakleider neemt de leiding op het veld, stuurt de andere spelers bij en geeft hen tactische 

aanwijzingen.  

- De motivationele leider moedigt de andere spelers op het veld aan om tot het uiterste te gaan.  

- De sociale leider zorgt voor een optimale sfeer binnen het team naast het veld.  

- De externe leider verzorgt de communicatie met clubbestuur, media, en sponsors.  

De resultaten van deze studie tonen aan dat er in de meeste teams sprake is van verdeeld 

leiderschap; er is geen speler die deze 4 rollen combineert, maar verschillende spelers binnen 

eenzelfde team nemen elk de leiding op één of meerdere vlakken. De eigenschappen die 

kenmerkend zijn voor deze verschillende leiders wijzen uit dat zowel de taakleider als de 

motivationele leider als belangrijkste leiders gezien worden voor een optimale teamprestatie. 

Verder werd in deze studie ook dieper ingegaan op de rol van de kapitein. In bijna de helft van de 

teams werd geen enkele van deze leiderschapsrollen toegewezen aan de kapitein. In vele teams 

wordt de kapitein dus niet aanzien als de belangrijkste leider, noch op het veld, noch naast het veld. 

Andere spelers binnen het team, nemen hier de leiding op elk van deze 4 vlakken. Deze bevinding 

geldt binnen alle teamsporten en op alle niveaus. Ook op het hoogste niveau zijn het dus meestal 

andere spelers dan de kapitein, die de leiding nemen op en naast het veld.  

Deze resultaten roepen de vraag op welk belang gehecht wordt aan leiderschapskwaliteiten bij de 

selectie van de kapitein, en welke verantwoordelijkheden en verwachtingen vanuit de spelersgroep 

hiermee samengaan. Een volgende studie binnen mijn doctoraat zal dit aspect in meer detail 

onderzoeken.  

De resultaten van dit onderzoek benadrukken dat we niet enkel mogen focussen op de kapitein, 

wanneer we kijken naar leiders binnen het team. Bepalen wie de andere spelers zijn die als leider 

aanzien worden door hun teamgenoten, hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid binnen het 

team en hen hierin begeleiden, zijn zaken die ervoor zorgen dat deze leiders hun 

verantwoordelijkheden nog beter zullen vervullen. Het opleiden van goede leiders binnen een team 

kan cruciaal zijn voor het goed functioneren van het team en is bijgevolg noodzakelijk voor een 

optimale teamprestatie. 
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B. Algemene resultaten binnen alle teamsporten 

 

1. Inleiding 

Wanneer we over leiderschap spreken in een sportcontext, wordt dit meestal gerelateerd met de 

coach van een team. De coach heeft ongetwijfeld een belangrijke impact op de prestaties van zijn 

team, maar ook spelers binnen het team kunnen een belangrijke leiderschapsfunctie op zich nemen 

en hierdoor cruciaal worden om het team beter te laten functioneren. 

In deze studie richten we ons niet enkel tot de kapitein van het team, maar ook de 

leiderschapscapaciteiten van andere spelers binnen het team worden hier in detail onderzocht. 

Hierbij wordt de focus gelegd op de verschillende leiderschapsrollen die deze spelers op zich kunnen 

nemen en hun meest kenmerkende eigenschappen. 

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten over alle teamsporten heen. In het volgende hoofdstuk 

krijgt u eveneens de resultaten specifiek voor ijshockey te zien.  

 

2. Deelnemers 

In totaliteit vulden 4451 personen onze vragenlijst in; 3193 onder hen waren spelers, 1258 waren 

coach binnen hun sport. Dit grote aantal zorgt voor betrouwbare resultaten; de resultaten 

weerspiegelen niet de mening van enkele spelers of coaches, maar geven de situatie weer in zeer 

veel teams. 

Verder is dit een groep met een zeer grote variëteit wat betreft sport, niveau, leeftijd, zowel dames- 

als herenteams, enz. Deze grote variëteit zorgt er ook voor dat we de resultaten kunnen 

terugkoppelen naar al deze verschillende groepen; zowel voor dames- als herenteams, gaande van 

het hoogste niveau tot recreatief niveau tot jeugdteams. Aansluitend worden ook de verschillen en 

gelijkenissen tussen deze groepen toegelicht. 

In onderstaande grafieken kan u de gedetailleerde verdeling van de deelnemers terugvinden wat 

betreft de beoefende sport, dames- of herenteam en het niveau waarop deze sport beoefend wordt.  
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Fig. 1 Het totaal aantal deelnemers per sport 

 
 

Fig. 2 De verdeling tussen dames- en herenteams 

 
 

Fig 3. De verdeling van de deelnemers per niveau 
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3. Leiderschapsrollen 

Binnen dit onderzoek maken we een onderscheid tussen vier verschillende leiderschapsrollen die een 

speler op zich kan nemen. We lichten de verschillende leiderschapsrollen hierbij kort toe. 

1. Taakleider 
“Een taakleider neemt de leiding op het veld; deze persoon helpt ons team te focussen op onze 

doelstellingen en helpt bij het nemen van tactische beslissingen. Verder geeft deze taakleider zijn 

teamgenoten raad tijdens de wedstrijd en stuurt ze bij waar nodig.” 

 

2. Motivationele leider op het veld 
“De motivationele leider is de grote motivator op het terrein; deze persoon kan zijn teamgenoten 

aanmoedigen om tot het uiterste te gaan; ook spelers die er even onderdoor zitten, spreekt deze leider 

terug moed in. Kortom, alle emoties op het veld leidt deze leider in goede banen om zo als team optimaal 

te presteren.” 

 

3. Sociale leider naast het veld 
“Deze persoon heeft een leidende rol naast het veld; deze leider zorgt ervoor dat er een goede 

verstandhouding en een goede sfeer heerst binnen ons team, bv. in de kleedkamer, in de cafetaria of bij 

sociale teamactiviteiten. Verder helpt deze leider om conflicten tussen teamgenoten naast het veld op te 

lossen, hij biedt een luisterend oor en wordt vertrouwd door zijn teamgenoten.” 

 

4. Externe leider 
“Deze persoon vormt de link tussen ons team en mensen daarbuiten; deze leider vertegenwoordigt de 

belangen van ons team tegenover het bestuur. Als er zaken geregeld moeten worden met media of 

sponsors, leidt deze persoon dat in goede banen. Ook bij clubacties voor sponsoring is dit de persoon die 

de richtlijnen vanuit het bestuur naar de ploeg communiceert.” 

Merk hierbij op dat het mogelijk is dat één speler binnen het team deze vier leiderschapsrollen op 

zich neemt; dat hij zowel een leider is op het veld als een leider naast het veld. Anderzijds is het 

eveneens mogelijk dat er binnen een team vier verschillende leiders zijn, die elk de leiding nemen op 

één van deze gebieden.  

De resultaten wezen uit dat ongeveer 45% van de leiders de leiding nemen op slechts één 

vlak. De andere leiders combineren verschillende leiderschapsrollen binnen het team. 

Anderzijds heeft slechts 2% van de teams een leider die de vier verschillende rollen tegelijk 

combineert, wat aangeeft dat in de meeste teams het leiderschap verdeeld wordt over 

verschillende spelers.  

Verder bestaat de mogelijkheid dat één of meerdere van deze leiderschapsrollen niet voorkomen in 

een team; bv. wanneer er geen enkele speler is die duidelijk de leiding neemt op dat vlak.  

De resultaten wezen echter uit dat in het merendeel van de teams de rollen van taakleider, 

motivationele leider en sociale leider wel werden ingevuld. De helft van de spelers en 

coaches gaven echter aan dat er geen speler was binnen hun team die de rol van “externe 

leider” vervulde. Binnen jeugdteams ontbrak deze functie zelfs in 75% van de teams. Ook 

deze resultaten zijn zeer gelijkend voor de verschillende sporten en de verschillende niveaus. 
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4. Eigenschappen van de verschillende leiders 

In deze sectie gaan we kijken welke eigenschappen kenmerkend zijn voor de verschillende 

leiderschapsrollen. Verder gaan we ook na welke eigenschappen bepalend zijn of deze leider ook als 

een goede leider gezien wordt door zijn teamgenoten. 

Zowel spelers als coaches gaven de 4 leiders van hun team (taak/motivationele/sociale/externe 

leider) een score op 30 verschillende eigenschappen. Deze score gaf weer in welke mate de leider 

deze eigenschap vertoonde tegenover de andere spelers in zijn team. Zowel persoonseigenschappen 

(bv. leeftijd, ervaring), spelgerichte eigenschappen (bv. speeltijd, basisspeler) als gedragingen (bv. 

tactische communicatie, aanmoediging) maakten deel uit van deze eigenschappen. 

Hierbij vind u een overzicht van welke eigenschappen karakteristiek zijn voor de verschillende 

leiders, d.w.z. waarop deze leider het beste scoort in vergelijking met de andere leiders. Dit wil niet 

zeggen dat al deze eigenschappen noodzakelijk zijn om een bepaalde leider te zijn binnen een team. 

Wel geeft dit aan dat deze leiders, gemiddeld gezien, een grotere kans hebben deze eigenschap te 

vertonen. 

De eigenschappen die gevolgd worden door een ‘(*)’ zijn het meest bepalend voor de kwaliteit van 

de leider. Leiders die beter scoorden op deze eigenschappen werden ook gezien als betere leiders. 

1. Taakleider 
 

Op volgende eigenschappen scoorde de taakleider het hoogst in vergelijking met de andere 

leiders: 
 

- …  blijft het meeste communiceren met zijn/haar teamgenoten wanneer het team slecht 

speelt (*) 

- …  straalt het meeste zelfvertrouwen uit op het veld (*) 

- Wanneer de ploeg achter staat en niemand gelooft nog in winst, is dit dé persoon die een 

kanteling teweeg kan brengen en de wedstrijd kan laten keren (*) 

- …  blijft het meeste communiceren met zijn/haar teamgenoten wanneer deze persoon zelf 

slecht speelt (*) 

- …  geeft zijn/haar teamgenoten het meeste tactische aanwijzingen tijdens de wedstrijd (*) 

 

- …  is de beste speler binnen het team 

- …  durft zijn/haar teamgenoten het meeste bijsturen wanneer ze iets verkeerd uitvoeren 

- …  heeft het meest aantal jaren ervaring binnen zijn sport 

- …  heeft vroeger op het hoogste niveau gespeeld 

- …  heeft de langste speeltijd tijdens de wedstrijd 

- …  mag het vaakst starten als basisspeler tijdens de wedstrijd 

- Negatieve emoties tijdens de wedstrijd kunnen bij deze leider het sterkst worden afgeleid uit 

zijn/haar gezicht of houding 
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2. Motivationele leider op het veld 
 

Op volgende items scoorde de motivationele leider het hoogst in vergelijking met de andere 

leiders: 
 

- …  moedigt zijn teamgenoten het sterkst aan tijdens de wedstrijd (*) 

- Wanneer deze leider tijdens de wedstrijd duidelijk toont dat hij/zij erin gelooft dat het team 

de wedstrijd kan winnen, dan zullen de teamgenoten het meest geneigd zijn ook in winst te 

geloven (*) 

- …  is het meest optimistisch ingesteld (*) 

- …  blijft het meest enthousiast wanneer het team slecht speelt (*) 

- …  straalt het meeste geloof uit dat het team de wedstrijd zal winnen, als het team achter 

staat (*) 

- …  doet zijn/haar uiterste best voor het team op het veld (*) 

- …  blijft het meest enthousiast wanneer deze persoon zelf slecht speelt (*) 

 

- …  reageert het meest enthousiast wanneer het team scoort 

- …  straalt het meeste geloof uit dat het team de wedstrijd zal winnen, als het team aan de 

leiding staat. 

- …  roept het luidst mee wanneer er gesupporterd wordt voor het team 

- …  vertoont het meeste inzet op het veld 

- …  laat het minst snel de schouders hangen wanneer deze persoon zelf slecht speelt 

- Positieve emoties tijdens de wedstrijd kunnen bij deze leider het sterkst worden afgeleid uit 

zijn/haar gezicht of houding 

- …  laat het minst snel de schouders hangen wanneer het team slecht speelt 

 

3. Sociale leider naast het veld 
 

Op volgende items scoorde de sociale leider het hoogst in vergelijking met de andere leiders: 
 

- …  ligt het beste in de groep (*) 

- …  doet, samen met de externe leider, zijn uiterste best voor het team naast het veld (*) 

 

4. Externe leider 
 

Op volgende items scoorde de externe leider het hoogst in vergelijking met de andere leiders: 
 

- …  doet, samen met de sociale leider, zijn uiterste best voor het team naast het veld (*) 

- …  is de oudste persoon binnen het team 

- …  speelt reeds het langst in dit team 
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Gezien de verschillende eigenschappen die als gewenst worden gezien voor de verschillende 

leiderschapsrollen, is het niet verwonderlijk dat het zelden voorkomt dat één speler alle 

rollen opneemt. 

 

De verschillende rollen bevatten kenmerken die buiten de controle vallen van de coach, 

zoals – “de beste speler” of “op hoogste niveau gespeeld” als het om de taakleider gaat. 

Hetzelfde geldt ook voor de andere rollen: “meest optimistisch” (motivationele leider); “ligt 

het best in de groep” (sociale leider); “de oudste” (externe leider) zijn alle kenmerken waar 

de coach geen invloed op heeft. 

 

Maar anderzijds zijn er ook differentiërende kenmerken die wel door de coach kunnen 

gestuurd worden. Dit is zeker het geval voor de twee belangrijkste leiderschapsrollen. 

Enthousiasme tonen als het slecht gaat, ook dan activerende verbale lichaamstaal laten zien 

en horen, zijn gedragingen die door de coach in het licht gesteld en versterkt kunnen 

worden. Wellicht met het meeste kans op succes bij de van nature optimistische 

persoonlijkheden. Deze spelers kunnen bij voorkeur gecoacht worden om naar hun 

teamgenoten gedrag te vertonen die van hen een geschikte motivationele leider maakt. 

 

Ook de “beste speler” met de” meeste ervaring” op het “hoogste niveau” is nog geen ideale 

taakleider. Effectief communiceren en zelfvertrouwen uitstralen zijn niet zelden werkpunten, 

ook voor de meest getalenteerde spelers, die bijvoorbeeld vloekend en in zichzelf gekeerd 

reageren als het minder loopt, of een trieste lichaamstaal vertonen. Om deze spelers om te 

vormen tot ideale taakleiders kan de coach best tijd en ruimte nemen om hen te leren 

tactische aanwijzingen te geven in plaats van te sakkeren, of om hen te confronteren ( op 

training) met hun belabberde lichaamstaal.  

Dat de rol van externe leider in een veel kleiner percentage van de teams wordt ingevuld (in 

vergelijking met de taak en motivationele rol), kan deels begrepen worden vanuit de 

heterogeniteit van de zeer brede steekproef. Communicatie met media en sponsors zijn 

wellicht niet of zelden aan de orde in jeugdploegen en in teams die op provinciaal niveau 

spelen. Anderzijds lijkt het ook plausibel dat het op de hoogste niveaus de coach is die de rol 

van externe leider vervult. Of dat deze rol in de relatie met het bestuur ‘collectief’ wordt 

opgenomen, of door een aantal spelers in een spelersvertegenwoordiging.  

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

Commentaar (Bert De Cuyper) 
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5. De belangrijkste leiderschapsrol 
 

‘Als je maar één leider zou mogen kiezen, wie van deze personen zie jij als de belangrijkste leider van 

jullie team?’. Deze vraag werd voorgelegd aan alle spelers en coaches. Hun antwoorden staan 

samengevat in onderstaande figuur. 

 

Fig. 4 De belangrijkste leider 

 
 

Zoals de eigenschappen van taak- en motivationele leider reeds lieten uitschijnen, worden deze twee 

leiders als de belangrijkste leiders gezien binnen het team. Ook wanneer de spelers meerdere 

leiderschaprollen tegelijk op zich nemen, wordt hun taak- en motivationele functie als belangrijkste 

ervaren.  

Deze bevindingen zijn zeer gelijkend voor de verschillende sporten. De volgorde blijft behouden; in 

alle sporten wordt de taakleider als de belangrijkste leider gezien. Ook op alle niveaus blijven deze 

bevindingen gelijk; van het hoogste niveau tot het recreatieve niveau tot bij jeugdteams wordt de 

taakleider als de belangrijkste leider gezien. Zowel coaches als spelers hebben hier heel gelijkende 

percepties over; beiden zien ze de taakleider als de belangrijkste leider. Deze resultaten blijken dus 

zeer stabiel te zijn, zowel over sporten als over niveaus heen. 
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6. Functie van de kapitein 

Gezien leiderschap binnen een team vaak geassocieerd wordt met de functie van kapitein, leek het 

ons interessant te onderzoeken welke van deze 4 leiderschapsrollen vervuld worden door de kapitein 

van het team. De volgende grafiek geeft weer hoeveel verschillende leiderschapsrollen de kapitein 

op zich neemt. 

Fig. 5 Het aantal leiderschapsrollen dat vervuld wordt door de kapitein 

 

Deze resultaten zijn opvallend. In slechts 1% van de teams vervult de kapitein de 4 leiderschapsrollen 

en neemt hij/zij zowel op als naast het veld de leiding. Daar tegenover staat dat in bijna de helft van 

de teams de kapitein niet als de belangrijkste leider gezien wordt, noch op het veld, noch naast het 

veld! In deze teams zijn het andere spelers binnen het team die de leiding op de verschillende 

vlakken op zich nemen.  

Deze bevinding blijft gelijk voor de verschillende teamsporten. In al deze sporten nemen 

hoofdzakelijk andere spelers dan de kapitein de leiding op de verschillende vlakken. Ook is er geen 

verschil op te merken tussen dames- en herenteams. Verder blijven deze resultaten ook gelijk voor 

de verschillende niveaus. Zelfs op het hoogste niveau wordt de kapitein vaak niet gezien als de 

belangrijkste leider op en naast het veld; ook hier nemen vooral andere spelers binnen het team de 

leiding op zich. 

Anderzijds neemt de kapitein in meer dan de helft van de teams wel minstens één leiderschapsrol op 

zich. Volgende grafiek duidt aan welke rol meestal door de kapitein wordt ingenomen. 

Fig 6. Het soort leiderschapsrol dat de kapitein op zich neemt 
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De resultaten met betrekking tot de functie van teamkapitein zijn toch wel verrassend. De 

associatie tussen de functie van kapitein en de rol als leider blijkt zwak te zijn. Zoals 

aangegeven door de onderzoekster, kan best verwezen worden naar de selectiecriteria voor 

de functie van kapitein. Andere criteria dan leiderschapsvaardigheden kunnen gehanteerd 

worden om een positief doel te dienen. Zo kan de keuze voor de speler met het langste 

clubverleden gezien worden als een strategie om de band met de trouwe clubsupporter te 

bewaren. 

Maar objectieve criteria zoals leeftijd kunnen ook aangehouden worden om probleem-

situaties te voorkomen. Het lijkt bijvoorbeeld verstandig om in een team met twee toppers 

die beiden over de gewenste leiderschapsvaardigheden beschikken, een derde als kapitein 

aan te duiden op grond van een objectief controleerbaar criterium. Deze keuze is wellicht 

transparant voor het hele team, en kan desgewenst zonder problemen door de coach 

gecommuniceerd en gemotiveerd worden. Wat niet het geval is als één van de twee (of drie) 

toppers geselecteerd wordt, met voorspelbare spanningen en ongewenste teamdynamiek als 

gevolg. Wellicht heeft zo een ‘negatieve’ keuze vaak als gevolg dat de functie van kapitein 

een ‘ceremoniële’ zaak wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande grafiek geeft weer dat, als de kapitein een leiderschapsrol op zich neemt, hij/zij in de 

meeste teams een taakleider of motivationele leider zal zijn, eerder dan een sociale of externe leider. 

De voornaamste rol van de kapitein situeert zich dus op het veld, eerder dan naast het veld. 

Belangrijk om hierbij op te merken is dat, zoals eerder al aangegeven, de balken relatief laag zijn, 

m.a.w. er zijn meer teams waarin deze leiderschapsrollen niet door de kapitein, maar door andere 

spelers binnen het team vervuld worden.  

Deze resultaten roepen de vraag op welk belang gehecht wordt aan leiderschapskwaliteiten bij de 

selectie van de kapitein. Binnen dit onderzoek blijkt dat de kapitein vaak de persoon is die het langst 

in het team speelt. Mogelijks speelt deze anciënniteit dus een belangrijkere rol dan leidinggevende 

capaciteiten bij de selectie van een kapitein. Uiteraard kunnen ook andere elementen gebruikt 

worden bij de selectie van een kapitein: het verzekeren van continuïteit binnen een wisselende 

spelerskern (bv. clubspeler), politieke druk (dochter/zoon van een bestuurslid of sponsor) of het 

reguleren van de groepsdynamiek (bv. objectief criterium zoals ‘oudste speler’ om conflicten te 

vermijden in teams met verschillende topspelers). 

Om hier meer duidelijkheid rond te scheppen, zal een vervolgstudie binnen mijn doctoraat dieper 

ingaan op de criteria die gebruikt worden om de kapitein te selecteren en daarnaast ook de 

verwachtingen en verantwoordelijkheden te onderzoeken die hiermee samengaan. 

 

  
Commentaar (Bert De Cuyper) 
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7. Conclusie 

Hoewel de focus vaak gelegd wordt op het leiderschap van de coach, geven de resultaten van deze 

studie aan dat ook de spelers binnen een team een belangrijke leiderschapsrol op zich kunnen 

nemen. Deze rol kan zich op het veld situeren, bv. in het nemen van tactische beslissingen, het 

bijsturen en het motiveren van de andere spelers. Maar ook naast het veld nemen bepaalde spelers 

de leiding; ze zorgen voor een goede sfeer binnen het team en vertegenwoordigen het team naar 

bestuur, media of sponsors. 

In de meeste teams blijkt het leiderschap verdeeld te zijn; er is niet één persoon die de verschillende 

leiderschapsrollen vervult, maar meerdere spelers binnen een team nemen de leiding op één of 

meerdere vlakken. Opvallend hierbij is dat in de meeste teams vooral andere spelers dan de kapitein 

gezien worden als de belangrijkste leider, zowel op als naast het veld. 

Deze resultaten roepen de vraag op welk belang gehecht wordt aan leiderschapskwaliteiten bij de 

selectie van de kapitein, en welke verantwoordelijkheden en verwachtingen vanuit de spelersgroep 

hiermee samengaan. Een volgende studie binnen mijn doctoraat zal dit aspect in meer detail 

onderzoeken.  

Als we kijken naar de eigenschappen van de verschillende leiders, zien we dat zowel de taakleider als 

de motivationele leider de leiding nemen in zaken als communicatie op het veld en enthousiasme. 

Verder kunnen ze een kanteling teweeg brengen wanneer het team achter staat en zorgen ze ervoor 

dat hun teamgenoten hun schouders niet laten hangen maar steeds in winst blijven geloven. Coaches 

en spelers zien de taakleider en de motivationele leider dus als de belangrijkste leiders voor het 

optimaal functioneren van hun team. 

De resultaten van dit onderzoek benadrukken dat we niet enkel mogen focussen op de kapitein, 

wanneer we kijken naar leiders binnen het team. Bepalen wie de andere spelers zijn die als leider 

aanzien worden door hun teamgenoten, hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid binnen het 

team en hen hierin begeleiden, zijn zaken die ervoor zorgen dat deze leiders hun 

verantwoordelijkheden nog beter zullen vervullen. Het opleiden van goede leiders binnen een team 

kan cruciaal zijn voor het goed functioneren van het team en is bijgevolg noodzakelijk voor een 

optimale teamprestatie. 

Toch mogen we niet te snel conclusies trekken uit deze resultaten. Het zou immers kunnen zijn dat 

de kapitein andere functies heeft binnen het team, naast diegenen die hier werden besproken. Ook 

bestaat de mogelijkheid dat deze kapitein wel degelijk leidinggevende capaciteiten heeft, maar niet 

als dé beste leider gezien wordt. Toch blijft het opvallend dat de kapitein in bijna de helft van de 

teams, ondanks zijn status van kapitein, op niet één van deze vlakken als dé beste leider wordt 

aanzien. Voorlopig is het echter giswerk naar de juiste oorzaken. Een vervolgstudie binnen mijn 

doctoraat zal hierover meer duidelijkheid brengen. Hopelijk zal u hier met evenveel enthousiasme 

aan deelnemen! 
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C. Resultaten specifiek binnen ijshockey 

 

1. Deelnemers – ijshockey 

In totaliteit namen 72 personen, actief in de ijshockeywereld, deel aan onze studie. In onderstaande 

grafieken kan u de gedetailleerde verdeling van de deelnemers terugvinden wat betreft de verdeling 

speler/coach, dames- of herenteam en het ijshockeyniveau.  

 

Fig. 7 Het totaal aantal deelnemers binnen ijshockey 

 
 

 

Fig. 8 De verdeling tussen dames- en herenteams 
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Fig 9. De verdeling van de deelnemers per niveau 

 
 

2. Leiderschapsrollen in ijshockeyteams 

Binnen dit onderzoek maken we een onderscheid tussen vier verschillende soorten leiders; 

taakleider, motivationele leider, sociale leider en externe leider. Deze rollen werden reeds in detail 

toegelicht in het eerste deel. 

De resultaten, specifiek binnen ijshockey, wezen uit dat 47% van de leiders de leiding neemt op 

slechts één vlak. De andere leiders combineren verschillende leiderschapsrollen binnen het team. 

Anderzijds heeft slechts 4% van de teams een leider die de vier verschillende rollen tegelijk 

combineert, wat aangeeft dat in de meeste teams het leiderschap verdeeld wordt over verschillende 

spelers. 

Verder bestaat de mogelijkheid dat één of meerdere van deze leiderschapsrollen niet voorkomen in 

een team; bv. wanneer er geen enkele speler is die duidelijk de leiding neemt op dat vlak.  

De resultaten wezen echter uit dat in het merendeel van de teams de rollen van taakleider, 

motivationele leider en sociale leider werden ingevuld. In de helft van de teams was er echter geen 

externe leider. Deze laatste bevinding bleef gelijk voor de verschillende niveaus.  
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3. De belangrijkste leider in ijshockeyteams 
 

‘Als je maar één leider zou mogen kiezen, wie van deze personen zie jij als de belangrijkste leider van 

jullie team?’. Deze vraag werd voorgelegd aan alle spelers en coaches. Hun antwoorden staan 

samengevat in onderstaande figuur. 

 

Fig. 10 De belangrijkste leider in ijshockeyteams 

 
 

Ook in ijshockeyteams wordt de taakleider dus als de belangrijkste leider gezien. 

 

4. Functie van de kapitein binnen ijshockey 

De resultaten binnen ijshockey zijn zeer gelijkend aan de resultaten binnen de andere teamsporten. 

De volgende grafiek geeft weer hoeveel verschillende leiderschapsrollen de kapitein op zich neemt 

binnen ijshockeyteams.  

Fig. 11 Het aantal leiderschapsrollen dat vervuld wordt door de kapitein 
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In slechts 3% van de teams vervult de kapitein de 4 leiderschapsrollen en neemt hij/zij zowel op als 

naast het veld duidelijk de leiding. Daar tegenover staat dat in een kwart van de teams de kapitein 

niet als de belangrijkste leider gezien wordt, noch op het veld, noch naast het veld! In deze teams zijn 

het andere spelers binnen het team die de leiding op de verschillende vlakken op zich nemen. Toch 

moeten we hierbij opmerken dat het percentage van de teams waarin de kapitein geen enkele 

leiderschapsrol op zich neemt, sterk lager ligt in vergelijking met andere sporten. Dit wordt dan weer 

gecompenseerd door het hogere percentage teams waarin de kapitein slechts 1 leiderschapsrol 

vervult. 

Verder gelden deze bevindingen voor zowel dames- als herenteams. Als we kijken naar de 

verschillende niveaus dan zien we dat de kapitein van teams op het hoogste niveau relatief gezien 

meer leiderschapsrollen vervult dan die op lagere niveaus. Slechts in 13% van de teams vervult de 

kapitein op het hoogste niveau geen enkele leiderschapsrol, en in 41% van de teams slechts 1 

leiderschapsrol. Toch kunnen we stellen dat ook binnen ijshockeyteams de kapitein vaak niet de 

belangrijkste leider op en naast het veld blijkt te zijn; vooral andere spelers binnen het team nemen 

de leiding op zich. 

Anderzijds neemt de kapitein in meer dan de helft van de teams wel minstens één leiderschapsrol op 

zich. Volgende grafiek duidt aan welke rol meestal door de kapitein wordt ingenomen. 

Fig 12. Het soort leiderschapsrol dat de kapitein op zich neemt 

 

Bovenstaande grafiek geeft weer dat, als de kapitein een leiderschapsrol op zich neemt, hij/zij in de 

meeste ijshockeyteams een taakleider zal zijn, eerder dan een motivationele, sociale of externe 

leider. Hierbij kunnen we een belangrijk verschil opmerken tussen dames- en herenteams; in 

herenteams vervult de kapitein vooral de rol van taakleider, daar waar in damesteams de kapitein 

eerder de motivationele leider is. Deze bevindingen blijven gelijk voor de verschillende niveaus 

binnen ijshockey, met uitzondering van het recreatieve niveau waar de kapitein eerder een 

motivationele of sociale leider zal zijn, dan een taak- of externe leider. 

De voornaamste rol van de kapitein situeert zich dus op het veld, eerder dan naast het veld. 

Belangrijk om hierbij op te merken is dat in ijshockey de balken relatief hoger zijn in vergelijking met 

andere sporten; binnen ijshockey neemt de kapitein dus meer de leiding dan binnen andere sporten. 

Toch blijft de algemene bevinding geldig dat ook er ook hier meer teams zijn waarin deze 

leiderschapsrollen niet door de kapitein, maar door andere spelers binnen het team vervuld worden.  
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Met verbazing heb ik de resultaten van dit onderzoek gelezen; het niet opnemen van 

een leidersrol (26%) en het opnemen van slechts één rol (49%) door de 

kapitein/aanvoerder van een team lijkt me bijna onmogelijk.  

De reden dat ik in mijn teams iemand tot aanvoerder benoem is juist het feit dat hij 2 à 

3 leidersrollen op zich neemt. Door de aard van onze sport, waarbij je 3 à 4 spelerslijnen 

van 5 spelers gebruikt, wil ik in elk van deze lijnen spelers hebben die de verschillende 

leidersrollen op zich nemen.  

Door de jaren heen heb ik geprobeerd om spelers in een bepaalde rol te duwen, maar 

had hier geen positieve resultaten mee. Het zijn steeds dezelfde spelers die in 

verschillende teams een leidende rol spelen, clubteams en nationale teams. 

We moeten reeds in de jeugdopleidingen aandacht besteden aan de selectie van 

spelers die de leidersrollen op zich nemen en andere spelers de kans bieden om, 

misschien tegen hun natuur in, een leidersrol te op zich te nemen. 

 Teams waarmee ik de beste resultaten heb kunnen behalen, waren de teams waarin de 

kapitein en assistenten de sterkste persoonlijkheden waren die vooral leiden door hun 

voorbeeld.  

Dit onderzoek verplicht ons om dieper in te gaan op de leidersrollen buiten de 

“natuurlijke aanwezige leiders” om, om mogelijkheden te onderzoeken die momenteel 

onbenut worden gelaten. 

 

Coach 

- Coach van het Nationale team 

- Wereldkampioenschap: 2x Goud, Zilver, Brons 

- Coach van het jaar (2011 + 2012) 

- Ervaring als coach van diverse eredivisie clubs in België en Nederland: 

Brussel, Geel, Deurne, Geleen, Eeklo, Turnhout en Leuven.  

- Finale beker van Nederland met Geleen (2000-2001) 

Speler 

- Nationaal team België  

- Clubs: Olympia, Deurne, Brussel, Geel en Leuven waarbij hij telkens ook 

kapitein was. 

 

 

 

Vertaling naar het veld door topcoach Jos Lejeune 
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