
Hoe bouwen als coach aan 
de weg naar de Belgische 

top?

Maarten De Bolster



Wie ben ik…?

• Maarten De Bolster

• 30 jaar

• Bachelor LO en bewegingsrecreatie

• Event Manager bij Sportevents

• Personal trainer en coach in kinepraktijk
Refit – Hofstade

• Waterpolo trainer/coach bij RSCM 
Mechelen



carrière

• MZV – Eeklo: 2010 - 2015                    
U17 – U20 – Eerste ploeg

• KZNA – Aalst: 2015 - 2019                
Eerste Ploeg

• RSCM – Mechelen: 2019 - heden
Eerste ploeg

• KBZB: 2015 - 2018                            
Nationale selectie U17 - U19

• VZF: 2012 - 2018                             
Vlaamse selectie U17



Planning webinar

• Begin bij het begin

• Ontwikkel jezelf

• Ga uitdagingen aan

• Maak plannen en zet doelstellingen

• Evalueer je stappen

• Vragen?

Het teoretisch kader zal telkens verduidelijkt worden 
met eigen ervaring. 



Begin bij het begin

• Kies een traject

• Ervaring opdoen

• Leer de sport kennen

• Sport overstijgend kijken



KIES EEN 
TRAJECT

• Waarom coachen

• Waar wil ik naartoe

• Wat wil ik bijbrengen



ERVARING 
OPDOEN

• Alle niveau’s

• Analyseer

• Leren door te proberen



LEER DE SPORT 
KENNEN

• Vooral theoretisch

• Regelementen

• Organiseren van wedstrijden



SPORT 
OVERSTIJGEND 

KIJKEN

• Wat leer ik uit andere sporten

• Zowel individuele sporten als ploegsporten

• Niet alleen sportieve bekijken



Ontwikkel jezelf

• Opleiding

• Streef naar een doel

• Steel met je ogen maar 
kopieer niet!

• Druk je stempel

• Ken jezelf



OPLEIDING
• Leren om doelen te stellen

• Theoretische, technische en pratcische bagage

• Kennis delen en ontvangen (netwerken)



STREEF NAAR 
EEN DOEL

• Wat wil je bereiken

• Korte en lange termijn

• Haalbaar



STEEL MET JE 
OGEN

• Observeer zo veel mogelijk

• Bekijk beelden

• Film* of schrijf op wat je ziet



DRUK JE 
STEMPEL

• Maak je trainingen/coaching eigen

• Ontwikkel een stijl

• Geloof in je keuzes



KEN JEZELF • Wat zijn je + en - punten



Ga uitdagingen aan

• Droom

• Maak werk van je “zwaktes”

• Sta open voor nieuwigheden

• Durf te falen



DROOM
• Wat is je ultieme uitdaging

• Realistisch en onrealistisch



MAAK WERK 
VAN JE 

ZWAKTES

• Herken je werkpunten

• Zelfreflexie

• Aanpak VS inhoud



STA OPEN VOOR 
NIEUWIGHEDEN

• Luister naar feedback

• Doe iets met kritiek (intern vs extern)



DURF TE 
FALEN

• Weet wat de gevolgen kunnen zijn

• Ga af en toe buiten je comfort zone 

• Reflecteer altijd achteraf



Maak plannen en zet 
doelstellingen

• Hoe maak ik een plan?

• Hoe stel ik doelen?



HOE MAAK IK 
EEN PLAN

• LATD in het achterhoofd

• Zowel fysiek, techniek en tacktiek

• Macro, Meso en Micro periode

• Jaarplan

• Trainingscyclus

• Weekcyclus

• Bijsturen indien nodig

• Maak kenbaar



HOE MAAK IK 
DOELEN

• Doelstellingen ifv plannen

• SMART

• Bijsturen indien nodig



Evalueer je stappen

• Welke tools kan je gebruiken

• Test je spelers

• Niet alleen op sportief vlak



WELKE TOOLS 
KAN JE 

GEBRUIKEN

• Zelfreflectie na elke stap

• Dagboek/logboek

• Verzamel trainingsgegevens

• Maak een checklist



TEST JE 
SPELERS

• Ontwikkel zelf je testen

• Techniek, tacktiek en fysiek

• Blijf bij dezelfde test



Niet alleen op 
sportief vlak

• Mentaal

• Aanpak

• management



Wat kwam niet 
aanbod?

• Voeding/recuperatie

• Blessure preventive

• Trainers staff

• Planning wedstrijddag

• Individuele begeleiding



Vragen?



BEDANKT!


