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GEWELDIG DAT JE TRAINER BENT BIJ ONZE CLUB ! 
 

 
 

SMHC is nog best een jonge club en we willen met z’n allen nog veel leren. Natuurlijk zijn onze 

trainsters en trainers1 daarin super belangrijk.  

Leren hockeyen en steeds beter worden is een doel waar we in de club steeds mee bezig zijn. 

Zonder jou als trainer gaat dat natuurlijk niet lukken. 

 

Maar we hopen natuurlijk ook dat jij er als trainer zelf beter van wordt.  

Dat kan sowieso omdat je het leuk vindt om te doen. Maar het kan je ook helpen, omdat je er 

zelf ook wat van leert. Je leert misschien nog dingen over hockey die je zelf nog niet wist. Ook 

leer je spreken voor een groep, het begeleiden van een groepsproces, een vorm van ‘leiding 

geven’ dus. Als je leert hoe je anderen kunt motiveren en kunt helpen om beter te worden in 

iets, dan heb je daar de rest van je leven lol van. Het helpt je bijvoorbeeld in je opleiding of op 

je werk. Sommige scholen hebben een maatschappelijke stage, die je ook kunt invullen door 

actief te zijn als vrijwilliger in een club.  

 

Daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat je als trainer al wat ouder bent, je studie achter de 

rug hebt en zelf kinderen hebt die hockeyen. Dan is het leuk om bij te dragen aan het plezier 

van (je) kinderen en hun vrienden en vriendinnen. 

 

Hoe dan ook wensen we je veel plezier bij het geven van training.  

We willen je met dit trainingsplan helpen om het maximale er uit te halen, voor de spelers en 

voor jezelf! 

 

 
 
 
  

                                                                 
1  Waar je in dit plan ‘trainer’ leest, of ‘hij’, of ‘zijn’ bedoelen we natuurlijk ook ‘trainster’, ‘zij’ en ‘haar’ !  
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ONZE TOP 10 
 

 
 

• EEN GOED VOORBEREIDE TRAINING HEEFT MEER EFFECT 

• PLEZIER MAKEN WE SAMEN 

• SPELERS KIJKEN NAAR JOU VOOR HET GOEDE VOORBEELD 

• HOUD DE SPELERS IN BEWEGING, GEEF SPELGERICHT TRAINING 

• INDIVIDUELE AANDACHT VOOR DE SPELERS IS (OOK) BELANGRIJK 

• KEEP. IT. SIMPLE. 

• WEES DUIDELIJK OVER WAT JE WEL EN NIET WILT - SPREEK KRACHTIG 

• HOUD HET VEILIG EN SPORTIEF 

• DE CLUB ZORGT VOOR DE NODIGE HULPMIDDELEN  

• ER IS HULP ALS JE DAT NODIG HEBT 

 
 
 

IN DIT TRAININGSPLAN KUN JE LEZEN HOE!  
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1 Over dit trainingsplan 
 
1.1 Doel 
In dit trainingsplan lees je over trainingen voor de jeugdafdeling van SMHC van de F- tot en met 
A-jeugd. Met dit trainingsplan willen we: 

• uitleggen hoe we onze teams en spelers beter willen 
laten hockeyen 

• je als trainer helpen om de training leuk te laten zijn: 
voor jou en voor de spelers 

• een logische lijn maken van het jongste begin in het 
hockey (F-jeugd) tot de overstap naar het senioren 
hockey (vanuit de A-jeugd) 

 
Natuurlijk houd je als trainer ook vrijheid om je training zelf vorm te geven. Wel vinden we het 
belangrijk om met z’n allen een aantal dingen af te spreken. 
 
In dit trainingsplan kan je terugvinden: 

• waar je in de trainingen de focus op legt  

• op welk niveau we de spelers willen brengen in de verschillende leeftijdsgroepen 

• hoe je bepaalde leeftijdsgroepen kunt boeien / motiveren 

• hoe je een training opbouwt 

• kortom: hoe je een training aanpakt 

 
 
1.2 Hoe gebruik je het trainingsplan? 
 

• In het deel wat je nu voor je hebt, beschrijven we de basisuitgangspunten 

• In een aparte bijlage vind je per leeftijdsgroep informatie aan over: 

o waar je op moet letten (wat er speelt op verschillende leeftijden) 

o hoe je je aandacht verdeelt over verschillende onderdelen van het hockey 

o de technieken die we graag willen, dat je de spelers bijbrengt en op welk niveau 

• In een aparte bijlage vind je meer informatie over de verschillende technieken en waar je 
daarbij op moet letten 
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2 Jij en de club 
 
2.1 De rol die je als trainer hebt 

• Je leert spelers de basis van het hockey 

• Je helpt er aan mee dat iedereen lol houdt in het spel 

• Je doet oefeningen voor, je laat zien hoe het kan  

• Je houdt contact met de trainingscoördinator en de coach 
van je team 

• Je geeft vorm aan het leerproces van de spelers en 
begeleidt ze daarbij 

 
… maar HOE doe je dat?  Door te: 
 

• structureren o bereid je goed voor 

 o laat niet teveel rusttijd tussen oefeningen: dan houd je de 
aandacht van de spelers vast 

 o bepaal bij elke oefening vooraf 2 aspecten waar je op gaat letten  

• stimuleren o geef complimenten, ook op inzet 

 o leg nadruk op wat goed gaat 

 o fouten maken mag! 

• individuele  o geef direct ‘feedforward’ op de oefening (zie kader) 

aandacht geven o noem iedereen regelmatig bij hun naam 

 o stem je aanwijzingen af op de individuele speler 

• spelers betrekken o stel vragen: bijvoorbeeld wat heb je geleerd? / wat vind je 
moeilijk? / wat vind je leuk? 

 o laat spelers elkaar helpen 

 o maak spelers ook verantwoordelijk voor het materiaal (netjes 
mee omgaan, klaarzetten, verzamelen en opbergen) 

 

Geef feedforward in plaats van feedback2 
Feedback zegt iets over gedrag in het verleden, dat is geweest. Daarop hebben sporters geen invloed 
meer, daarom kan feedback aanvoelen als een aanval. Formuleer daarom feedback zo dat het op de 
toekomst is gericht, dan noemen we het feedforward. Daarop heeft een sporter wél invloed. Tevens 
straal je met feedforward als trainer uit dat je gelooft dat de sporter zich kan ontwikkelen. Je geeft 
namelijk een tip over hoe het er in de toekomst beter uit gaat zien. 
 
Een voorbeeld hoe je feedback kan veranderen naar feedforward waarbij de inhoud hetzelfde blijft, 
maar de focus op de toekomst ligt: 

- Feedback :   “Je liep afgelopen wedstrijd te weinig diep, waardoor we minder kansen 
creëerden.” 

- Feedforward :   “Probeer volgende wedstrijd iets meer diep te lopen, zodat we meer kansen 
creëren.” 

  

                                                                 
2  Bron: Waarom het belangrijk is om te geloven dat talent te ontwikkelen is, Bart Heuvingh, www.knhb.nl, 13 april 

2018 

https://www.knhb.nl/nieuws/online-workshop-een-beetje-opvoeder
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2.2 De rol van de coach (voor trainingen) 
Wat mag je als trainer van de coach verwachten? 
 
Nou, de coach: 

• waakt over het teamproces en teamgevoel 

• zorgt voor plezier in de wedstrijd 

• bespreekt met de trainer wat er goed gaat en waar meer 
aandacht aan zou kunnen worden gegeven in de trainingen 

• communiceert met ouders over de gang van zaken in het team, 
zowel tijdens wedstrijden als de trainingen 
vooral tot en met de C-jeugd 

• is aanspreekpunt voor de trainer voor dingen over het team  

 
 
2.3 De rol van ouders 
Ook de ouders spelen natuurlijk een belangrijke rol.  
 
Zij: 

• zorgen dat hun kind(eren) op tijd zijn  
vooral tot en met de C-jeugd 

• zijn aanspreekbaar op gedrag van hun kind(eren) 

• praten met hun kind(eren) over de afspraken rondom 
de training 

• zijn volgens schema toezicht-ouder bij de training  
geldt voor F- t/m D-jeugd 

• stimuleren hun kind(eren) positief 

• mengen zich alleen in de training in overleg met of op 
verzoek van de trainer  

 
 
2.4 De rol van de trainerscoördinator 
Wat je van je trainerscoördinator kunt verwachten: 

• komt geregeld bij je training om te kijken en bij te praten 

• geeft je uitleg over hoe je training kunt geven 
• staat klaar met tips en trucs  

bijvoorbeeld hoe je kinderen bezig kunt houden, of hoe je met kinderen om kunt gaan die niet gemotiveerd zijn 
• helpt je met het bedenken van trainingen 

• helpt je met het training geven 
de groep in tweeën splitsen zodat er twee oefeningen tegelijk gedaan kunnen worden 

• is aanspreekbaar voor vragen van ouders en trainers 

• kan invallen voor trainingen als je zelf geen vervangster kunt vinden 
mits er geen vervanging gevonden kan worden 

 
 
2.5 De rol van de Technische Commissie 
Wat je van de TC kunt verwachten: 

• is aanspreekbaar voor vragen van ouders en trainers 

• heeft een contactpersoon die ook in de app groep zit 
 
[In overleg 22 mei 2018]  

https://www.youtube.com/watch?v=dUIscdzIgKQ
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3 De spelers 
 
3.1 Indeling leeftijdsgroepen 
We hanteren de volgende leeftijdsindeling, zoals de KNHB die bepaalt: 
 

Leeftijdsgroep Leeftijd vóór 1 oktober van 
het lopende seizoen 

Teams 

   
L-Veteranen vanaf 50 jaar 11-tallen 

Veteranen vanaf 35 jaar 

Senioren vanaf 18 jaar 
Jong senioren 18 - 25 jaar 

Junioren A 16 - 17 jaar 11-tallen 

Junioren B 14 - 15 jaar 

Junioren C 12 - 13 jaar 

Junioren D 10 - 11 jaar 

Junioren E 8 - 9 jaar 6-/8-tallen 

Junioren F  6 - 7 jaar 3-tallen 

Junioren G / Funkey tot 6 jaar 3-tallen 

 
 
3.2 Primaire aandachtsvelden 
Richt je trainingen vooral op de volgende aandachtsvelden: 

• SPEELPLEZIER 

• TECHNIEK 

• TACTISCH INZICHT 

 
De nadruk op deze aandachtsvelden verschuift als de spelers ouder worden: 
 

  primair aandachtsveld 

  speelplezier techniek tactisch inzicht 

F-jeugd ( 6 - 7 jaar ) 70% 30% 0% 

E-jeugd ( 8 - 9 jaar ) 70% 30% 0% 

D-jeugd ( 10 - 11 jaar ) 60% 30% 10% 

C-jeugd ( 12 - 13 jaar ) 50% 20% 30% 

B-jeugd ( 14 - 15 jaar ) 50% 10% 40% 

A-jeugd ( 16 - 17 jaar ) 50% 5% 45% 

 
 
Zie ook de bijlagen! 
 
Speelplezier 

• We zijn een gezelligheidsclub 

• Plezier in het sporten is belangrijk 

• Plezier komt ook met ontwikkeling: het gevoel dat je iets kunt, dat je beter wordt 

 
Wedstrijden blijven in de beleving van spelers vaak leuker dan trainingen, maar dat wil niet 
zeggen dat we de training niet leuk kunnen maken! 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockey-for-dummies
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Techniek 

• Hockey is een technische sport, spelers die de basistechniek beheersen kunnen het veilig en 
op een leuke manier doen 

• In de bijlagen lees je per leeftijdsgroep welke technieken we graag willen dat de spelers 
beheersen  

• Techniek kan je ook trainingen in spelgerichte oefeningen 
die lijken op een wedstrijdsituatie 

 
TIP Techniek kun je ook trainen door deze bijvoorbeeld te ‘verstoppen’ in een oefening die eindigt 

met afronden op goal. 
 

TIP Vermijd zoveel mogelijk stilstaande oefeningen, werk eventueel met meerdere startpunten of 
rijtjes tegelijk 
 
Tactisch inzicht 

• Hockey is een teamsport, je doet het samen 

• De speler met de bal heeft vaak beperkt overzicht en moet dus door de andere spelers 
worden ‘geholpen’ 

• Vrij ‘staan’ bestaat eigenlijk niet, we moeten vrij ‘lopen’ 
kijk dus bij oefeningen met passing hoe je de ontvanger van de bal een lopende beweging kunt laat maken 

• Bij passing / overspelen: vrijlopende speler (speler zonder bal) heeft het initiatief  
de ontvangende speler vraagt de bal door oogcontact te zoeken met de speler met balbezit en met stick aan te 
geven waar en wanneer hij/zij de bal wil hebben 

• Doel is te scoren! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nyrXWxcArZI
https://www.youtube.com/watch?v=cToQP9FpOvc
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• 3 centrale teamfuncties  

o Balbezit (BB) 

o Niet-balbezit (NBB)  

o Omschakeling (OS), vanuit Balwinst (BW) en Balverlies (BV) 

 
Tactisch inzicht kan je bijvoorbeeld trainen door: 

• te trainen vanuit posities die ook in een wedstrijd bestaan  
bijvoorbeeld midvoor, mid-mid, rechtsvoor, linksachter enz. 

• in de oefening de mensen op de positie een beweging te laten maken die daar ook in de 
wedstrijd bij hoort  
bijvoorbeeld een linksbuiten die in de OS van NBB naar BB het veld ‘groot maakt’ door naar buiten te gaan 

• een aanval in overtal na te bootsen, bijvoorbeeld 3 aanvallers tegen 2 verdedigers 

• spelers in een oefening te laten switchen van aanval naar verdediging 

 
 
3.3 ‘Afgeleide’ aandachtsvelden 
 
Conditie / motorische vaardigheden 

• Fysieke conditie en motorische vaardigheden zijn randvoorwaarden voor het spel.  

• Ze vormen geen doel op zich: daarom hebben we (voorlopig) geen aparte conditietraining 

• Maar we moeten er wel aandacht aan besteden. 

• Voorbeelden van motorische / atletische vaardigheden, die in oefeningen kunnen worden 
verwerkt, zijn: starten, stoppen, keren, achteruit lopen (kleine pasjes!) - dit kan ook MET bal 

• Vergeet ook balgevoel en ‘stick handling’ niet 
bijvoorbeeld door trucjes te doen met de spelers met bal en stick (denk wel aan veiligheid) 

 
Conditie / motorische vaardigheden kan je bijvoorbeeld trainen door: 

• een oefening, die de spelers al wat beter kunnen, sneller uit te laten voeren 

• spelers een technische handeling lopend / rennend uit te laten voeren 

• in een aanvallende oefening een verdediger op te stellen, die druk geeft op de aanvaller 
kijk bijvoorbeeld eens naar dit filmpje met Max Caldas 

• een speler in een oefening op een andere manier te laten lopen (achteruit, of zijwaarts bijv.) 

• laat spelers ‘trucjes’ doen met stick en bal, dat kan ook in de warming-up worden verwerkt 

 
 
Sportiviteit 

• Bij sportiviteit gaat het om kleine dingen  

• Ook hier geef je als trainer het goede voorbeeld, natuurlijk 
samen met coaches en ouders  

• Accepteer als trainer geen onsportief gedrag, spreek de 
spelers er op aan! 

 
TIPS Denk bij sportiviteit aan de volgende afspraken: 

• we houden het veilig 

• we accepteren beslissingen van de scheidsrechter  
ook tijdens het partijtje in de training! 

• we gaan netjes met spullen om 

• fouten maken mag 

https://www.youtube.com/watch?v=Wey22sLldBU&list=PLUo4kwKWaTPGMpmVUQzvur5fMqD8H0EXd
https://www.youtube.com/watch?v=hJtPGjgb88c
https://www.youtube.com/watch?v=EjE0gyZk_PY
https://www.youtube.com/watch?v=buqs5W44Tv8
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• je mag je teamgenoten aanspreken op wat er goed gaat en ook wat de volgende keer beter 
kan, maar altijd met respect 

• woordgebruik is positief, opbouwend en richt zich op wat je wilt dat WEL gebeurt 

• doe bij een andere niet wat je niet wilt dat bij jou gebeurt 

• pesten, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag is op geen enkele manier 
okee!! 

 
Wat kun je doen bij onsportief gedrag? 

• De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken: omschrijf wat je hebt gezien: “ik zag dit-
en-dit gebeuren…” 

• Spreek spelers aan op het gevolg van hun acties voor de rest van het team, want onsportief 
gedrag: 

o betekent in de wedstrijd bijvoorbeeld een vrije slag tegen (balverlies), strafcorner of 
zelfs een groene/gele kaart 

o houdt tijdens de training de oefeningen op, waardoor er minder wordt gehockeyd 

• Bij ernstige en/of herhaaldelijke overschrijding de coach en trainingscoördinator inlichten, 
zij nemen het dan verder op met ouders 
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4 De training 
 
4.1 Niveaudoelen 
We hebben in een aparte bijlage voor elke leeftijdsgroep omschreven op welk niveau we de 
spelers graag willen brengen. 
 
Waarom we niveaudoelen hebben 

• Met de niveaudoelen kunnen we ervoor zorgen dat elke speler een bij de leeftijd passende 
bekwaamheid opdoet in hockeyen 

• Het is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat in theorie elke speler op hetzelfde niveau komt 
hoewel er natuurlijk altijd ruimte is voor kinderen die sneller of minder snel leren 

• Met de niveaudoelen kun je als trainer, samen met de trainerscoördinator, kijken of het 
team voldoende stappen maakt en of het misschien extra geholpen moet worden en zo ja 
op welke onderdelen 

• Gebruik de niveaudoelen NIET om spelers ‘af te rekenen’ op wat ze wel of niet kunnen! 

 
Hoe we met niveaudoelen werken 

• Door middel van het opdelen van het trainingsjaar in periodes hebben we voor elke 
leeftijdsgroep aangegeven wat we ze daarin proberen te leren. Daarbij wordt het natuurlijk 
steeds wat moeilijker / uitdagender 

 

• Elk seizoen is opgedeeld in 4 perioden: 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

sept - nov. nov. - dec. jan. - mrt. mrt. - juni 
van begin veldseizoen tot 

en met herfstvakantie 
van herfstvakantie tot 
aan de jaarwisseling, 

inclusief 1e deel 
zaalseizoen 

van de jaarwisseling tot 
en met midden maart, 

inclusief 2e deel 
zaalseizoen 

midden maart tot en 
met einde seizoen 

ongeveer 10 - 12 weken per periode 

 

• Met tweedejaars binnen een leeftijdsgroep kun de dingen ze nog niet voldoende kunnen 
extra oefenen 

• Een nieuw lid verdient zeker in het begin extra aandacht. Is het niveauverschil heel groot, 
dan kun je beginnen met aparte oefeningen voor de beginner  
zeker in de oudere leeftijdsgroepen kun je ook ‘huiswerk’ meegeven en spelers thuis laten oefenen 

 
Hoe we bijhouden of niveaudoelen worden gehaald 

• Twee keer per jaar (na periode 2 en na periode 4) willen we graag van jou als trainer weten 
welke niveaudoelen gehaald zijn en of er niveaudoelen zijn waar bij jouw team extra 
aandacht aan gegeven moet worden 

• De lijst van niveaudoelen voor de leeftijdsgroep van jouw team staan in een aparte bijlage: 
daar kun je per niveaudoel aangeven hoe het met je team gaat 

• Mocht het voorkomen dat een team al sneller in staat is om moeilijkere dingen te 
ondernemen, dan kan het verstandig zijn om delen van een periode over te slaan of zelfs 
naar de “volgende” leeftijdsgroep te gaan. Is dit alleen zo bij een paar individuele spelers, 
zorg er dan voor dat je die persoonlijk meer ontwikkeling mee geeft door ze extra of 
moeilijkere opdrachten mee te geven 

• Vraag zo af en toe bij de coach van het team na hoe het bij de wedstrijden gaat en of er 
dingen zijn die in de training extra aandacht moeten krijgen 
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TIP Als je met je team voor- of achterloopt op de niveaudoelen, bespreek dit dan met de 
trainerscoördinator 
 

TIP Vergeet niet om in de oefeningen die je gebruikt om de niveau doelen te halen, aansluiting te 
zoeken bij spelsituaties. Boots een situatie na uit de wedstrijd! Zoek daar de oefeningen op uit via 
The Hockey Factory 
 
Gebruik voor het kiezen van oefeningen The Hockey Factory: 
https://www.thehockeyfactory.com/ 
 
Je krijgt een login van de club 
 
The hockey Factory heeft ook een video-kanaal. 
 
 
4.2 Opbouw van de training 
 

TIP Voor de training hanteren we de volgende opbouw: 
 

Onderdeel Training 60 mins Training 90 mins 

   
Verzamelen team 

vanaf 10 mins voor de training 
Voorbereiding trainer  

Verzamelen en start 0 - 2 mins 

Warming-up 2 - 10 mins 

KERN 10 - 48 mins 10 - 73 mins 

Partijtje 48 - 58 mins 73 - 85 mins 

Afsluiten + materiaal verzamelen 58 - 60 mins 85 - 90 mins 

 
Verzamelen en voorbereiden 

• We hebben bij SMHC vooralsnog beperkte trainingscapaciteit, omdat Veld 1 nog geen 
verlichting heeft 

• Dat betekent dat de jeugdteams op dit moment nog een training van een uur hebben. Dat is 
voor de F- en E-jeugd prima, maar eigenlijk is twee keer 90 minuten al wenselijk voor de C-
jeugd en zeker vanaf de B-jeugd. Helaas gaat dat nog even niet 

• We willen de beschikbare trainingstijd dus maximaal benutten. We vragen daarom de 
teams om bij aanvang van de training klaar te staan op het veld, in de juiste kleding 

• Het is daarom ook belangrijk dat je als trainer op tijd bent en bij het begin van de training je 
materiaal al verzameld hebt  

 
TIP Als dat kan, zet dan voor het begin van de training alvast de eerste oefening uit!  

 
 
  

https://www.thehockeyfactory.com/
https://vimeo.com/thehockeyfactory
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Warming-up 

• De warming-up heeft zoveel mogelijk een relatie met het team c.q. met het spel 

 
Rondje inlopen 

TIP Het oude ‘rondje lopen’ kan een goede start zijn van 
de warming-up maar is dan vooral bedoeld voor het 
team om ‘als team’ bij elkaar te komen en weer 
even bij te kletsen (sociale functie). Dat werkt 
natuurlijk het beste als het team als groep bij elkaar 
blijft en niet uit elkaar getrokken wordt door spelers 
die langzamer of sneller lopen dan de rest. 

 
Daarbij geldt voor de verschillende leeftijdsgroepen: 
 

Leeftijdsgroep Warming - up ‘rondje lopen’ 

  
Junioren A t/m C max. 1 ronde 

Junioren D en E max. ½ ronde 

Junioren F  GEEN 

 
 
Warming-up oefeningen 
Bekijk ook eens de Warming-up app.  De oefeningen bestaan uit video’s van 
motorische- en hockeyvaardigheden die verschillend zijn voor ieder niveau 
 
Zie ook: https://www.veiligheid.nl/sportblessures/campagnes/warming-up-programma 
De Warming-up app is gratis te downloaden voor smartphone en tablet, voor IOS en Android 
 

TIP We doen de warming-up zoveel mogelijk met stick en bal. 
Dat betekent oefeningen met beperkte/matige intensiteit, waarbij elke speler een bal heeft en 
daarmee in beweging is. 
 
Kern 

• In de kern van de training besteed je aandacht aan het aanleren en oefenen van de 
PRIMAIRE aandachtsvelden (speelplezier, techniek, tactisch inzicht) 

• De afgeleide aandachtsvelden (conditie, motorische vaardigheden, sportiviteit) neem je 
mee in de vormgeving en begeleiding van de oefeningen 

• Werk aan de technieken die genoemd zijn in de niveaudoelen  

• De vaardigheden worden het best aangeleerd als ze worden toegepast in spelvormen en/of 
kleine partijspelen 

 
Gebruik voor het kiezen van oefeningen The Hockey Factory: 
https://www.thehockeyfactory.com/ 
Je krijgt een login van de club 
 

TIP Gebruik maximaal 15 minuten per oefening in de kern. Dat betekent 2 of 3 oefeningen in een 
training van 60 minuten. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=12cSRqb5VuA
https://www.veiligheid.nl/sportblessures/campagnes/warming-up-programma
https://www.thehockeyfactory.com/
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• Bepaal tijdens je voorbereiding per oefening waar je op gaat letten - max. 2 of 3 dingen 

• Benader spelers ook individueel, met een compliment of kleine aanwijzing 

• Leg de oefening ook een of twee keer stil, om de hele groep nog een keer uit te leggen waar 
de oefening over gaat 

 
Partijtje 

• Zeker bij de jongere jeugd, gaat het partijtje vooral over plezier 

• Maar het is ook wennen aan / oefenen voor de wedstrijdsituatie 

 
TIP Een partijtje heeft ook in de training een scheidsrechter, net als in de wedstrijd. Fluit altijd om 

het veilig te houden. Vanaf 8-tallen en ouder wordt steeds strenger gefloten op andere regels 
(shoot, etc.), inclusief de fouten die een echte scheidsrechter ook maakt. Accepteer geen 
protesten tegen beslissingen, dat mag in de wedstrijd ook niet. Fluit duidelijk en krachtig. 
 
Afsluiten + materiaal verzamelen 

• Roep de groep nog een keer bij elkaar voor het einde van de training 

• Vraag 2 of 3 spelers te benoemen wat ze in 
de training hebben gedaan en geleerd 

• Laat de spelers de materialen verzamelen 

• Bij de oudere jeugd (C-jeugd en ouder) volgt 
nog even een cooling down door het 
uitlopen van een rondje rond het veld → 
ook hier heeft het rondje lopen (ook) een 
sociale functie en willen we graag dat het 
team als groep bij elkaar blijft  

 
 
4.3 Afspraken voor spelers  

• Bij aanvang van de training sta je op het veld, met je team, klaar om te beginnen 

• Je traint in sportkleding met de juiste schoenen 

• Lange haren worden niet los gedragen, want dat is onveilig  
dus in een staart of vlecht, bijvoorbeeld 

• Je hebt je mondbeschermer in en je scheenbeschermers aan 

• Je hebt geen sieraden om of aan 

• Spelers hoeven niet allemaal vriend(inn)en met elkaar te zijn, maar het blijven wel 
teamgenoten, dus leer hoe je met elkaar leuk (en zo goed mogelijk) kunt hockeyen 

• Wees aardig voor elkaar en voor de trainer: het gaat niet alleen om je eigen plezier maar 
ook om het plezier van de mensen om je heen 
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4.4 Afspraken voor trainers  

• De spelers kijken naar jou voor het goede voorbeeld:  

o sta bij de start van de training op het veld, klaar om te beginnen 

o je traint in sportkleding met de juiste schoenen 

o lange haren worden niet los gedragen, want dat is onveilig  
dus in een staart of vlecht, bijvoorbeeld 

o je hebt je hockeystick bij je om dingen voor te kunnen doen 

o doe geen sieraden om of aan 
ook voor jezelf niet veilig! 

o als je mee wilt doen met partijtje: mondbeschermer in / scheenbeschermers aan 

• Ontvang - voor de start van de training - nieuwe (proef) leden en introduceer ze bij de groep 
(je krijgt een melding van de club als er een nieuw lid komt kijken) 

 
 
4.5 Tips & Tricks 

• Bereid je training voor, dat betekent dat: 

o je weet hoe je de warming-up gaat doen en hoe lang 

o je weet welke oefeningen je gaat doen en hoe lang 

o je weet welke materiaal je nodig hebt en waar je ze neer gaat zetten 

o je de training samen vooraf door spreekt met je collega-trainer (als je die hebt) 

o je een goed werkende scheidsrechterfluit, horloge of stopwatch bij je hebt 

o je het materiaal wat je nodig hebt, voor aanvang van de training al meegenomen hebt 
naar het veld 

• Laat de spelers tijdens de oefening zo min mogelijk stilstaan  
ze komen om te hockeyen, niet om in een rijtje te wachten 

• Oefeningen met bal en stick zijn meestal leuker dan zonder, maar soms kan een compleet 
andere oefening ook leuk zijn 
bijvoorbeeld met tennisballen of een voetbal 

• Maak de oefening niet te moeilijk! 
Niet moeilijker dan de groep aan kan 

• Maak zoveel mogelijk gebruik van een battle of challenge 
bijvoorbeeld: ‘degene die het snelst de oefening doet, wint!’ 

• Laat je van je enthousiaste kant zien, dat geeft ook meer plezier in de groep! 

• Gebruik oefeningen waar spelers zoveel mogelijk aan de bal komen 

• Variatie in trainingen kun je bereiken met TRAD = spelen met de 4 variabelen Tempo, 
Richting, Afstand en Druk 

• Maak zo kort mogelijke wachtrijen, splits de oefening op in twee of drie groepen of oefen in 
twee-, drie- of viertallen 

• Oefen thuis / onderweg naar de club al in gedachte hoe je het uit gaat leggen aan de groep  

• Bepaal per oefening vooraf 2 of max. 3 dingen waar je op wilt letten 

• Gebruik beelden en voorbeelden die aansluiten bij de leeftijd van de spelers, voor de 
jongste leeftijdsgroepen bijvoorbeeld met dieren 

• Laat het verdelen van de spelers in groepen, zoals tweetallen, drietallen, etc. zeker tot en 
met de C-jeugd in beginsel niet over aan het team, maar doe dat als trainer, bijvoorbeeld 
door spelers te ‘nummeren’ voor een oefening 

• Laat de training draaien om spelers die hun best willen doen, (hockey)plezier willen maken 

http://www.hockeytent.nl/trad-principe/
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• Als je met meerdere trainers bent: spreek vooraf wie wat doet, 
praat niet door elkaar! 

• Werk je je trainingen niet meer dan 3 weken van te voren uit 
anders ga je dubbel werk doen, want vlak voor de training ga je het opnieuw 
bekijken en ook eventueel aanpassen aan wat je de weken ervoor in de 
training hebt gezien van de spelers 

 
Bij de jongste jeugd:  

• haal de toezicht-ouder erbij als er een meer serieuze blessure 
is, zodat je als trainer weer verder kunt met de training 

• betrek er een ouder bij als een speler zich onttrekt aan de 
groep: jouw taak ligt bij de groep 

• informeer na de training eens bij ouders langs de lijn wat hun 
kinderen van de training vinden 

 

• Begeleid de oefening: 

o zet de oefening eerst uit 

o leg hem daarna uit aan de groep met woorden en met kleur van de pionnen 
“bij de gele pion, doe je…” 

o houd de groep voor je en de oefening achter je 

o misschien raar om over na te denken, maar praat niet tegen (har)de wind in en laat de 
kinderen niet tegen de zon in kijken tijdens je uitleg 

o spreek luid en duidelijk en kijk de groep aan  
draai je niet tijdens het praten weg om naar de pionnen te wijzen, bijvoorbeeld 
 

 
 

o noem in je uitleg ook de dingen die je terug wilt zien in de uitvoering 
dat zijn dezelfde dingen waar je op wilde letten 

o doe de oefening daarna een keer voor, of laat hem door een speler voordoen 

o laat de spelers de oefening uitvoeren 

o roep de groep halverwege de oefening nog een keer bij elkaar 
zeker als het een nieuwe of ingewikkelde oefening voor de spelers is 

o bespreek met de groep wat er goed gaat en waar extra op gelet moet worden 

o laat de groep de oefening nog een keer doen 

o eindig de oefening 

o geef een compliment aan de groep en aan individuele spelers 

• In de bijlage vind je een aantal vragen die je jezelf kunt stellen om na te denken over hoe je 
training geeft   
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5 Jij als trainer 
 
5.1 Waarom wil je training geven? 

Wij hopen dat je gekozen hebt om training te 
geven omdat je het leuk vindt. Ook kan je het 
leuk / interessant om de nieuwe hockey 
generatie beter te maken en dingen te leren. 
Mensen met deze drijfveer zijn altijd welkom 
en zullen altijd goed ondersteund worden in 
het verder ontwikkelen van hun training 
geven. 
 
Daarnaast kan het natuurlijk ook nog zo zijn, 
dat je training geeft omdat het meetelt als 
een maatschappelijke stage.  
 
 

Misschien zijn er wel meerdere redenen waarom je het wil doen. Dat is alleen maar goed! We 
zijn altijd benieuwd naar je ervaringen: wat vind je leuk en wat minder leuk.  
 
Onthoud:  je bent als trainer van onze club geweldig belangrijk voor het hockey dat onze 

teams spelen en het niveau wat zij bereiken! 
 
In alle gevallen gaat het er natuurlijk ook om dat het leuk is en blijft, niet alleen voor de spelers 
maar ook voor jou als trainer. Ben je de lol een beetje aan het verliezen of wil/kan je het om een 
andere reden niet meer training geven, geef dit dan alsjeblieft op tijd aan bij de trainers-
coördinator.  
 
 
5.2 Hoe gaan we je helpen? 
 

• Er is een trainerscoördinator: zie paragraaf 2.4 (De rol van de trainerscoördinator) 

• Er is dit trainingsplan, waarin je kunt lezen waar je op moet letten  

• We gaan aan de slag met een opleidingsplan: we willen naar een situatie werken waarin alle 
trainers ‘goed beslagen ten ijs komen’ 

• We organiseren 2x per seizoen een trainersavond om te spreken over voortgang van 
trainingen en over de ervaringen (wat gaat er goed / kan er beter?)  
1x bij start van het seizoen en 1x ongeveer halverwege het seizoen 

• We zorgen voor voldoende trainers: 

o bij de E- en F-jeugd bij voorkeur 8 en max. 10 spelers per trainer 

o we maken een overzicht van trainers die bereid zijn in te vallen (als ze dat op tijd 
gevraagd wordt natuurlijk!) 

• De volgende hulpmiddelen krijg je van de club: 

o whats app groep met alle trainers 

o login in The Hockey Factory 

o dit trainingsplan 

o sleutel voor het veld, clubhuis en materiaalberging  
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Vragen aan jezelf over je training 
 
Stel jezelf als trainer zo af en toe eens de volgende vragen: 
 

• Hebben de kinderen plezier tijdens mijn training? 

• Had ik het verzamelen van materiaal (ballen, pylonen en hesjes) op tijd geregeld? 

• Gebruik ik eenvoudige, begrijpelijke taal met korte zinnen? Maak ik gebruik van 
beeldspraak? 

• Is mijn houding actief: geen handen in de zak, aandacht voor omgeving, zitten/hangen, 
kletsen met anderen van de groep, gapen, et cetera? 

• Zorgen mijn oefeningen dat de spelers veel bewegen?  

• Heb ik individuele aandacht gegeven aan spelers? 

• Geef ik uitleg volgens het principe praatje, plaatje, daadje? 
eerst korte, duidelijke uitleg, dan laten zien en dan laten uitvoeren 

• Let ik bij de techniek op details als: vasthouden stick, raakpunt van de bal op de stick, 
lichaamshouding, voetenstand, et cetera? 

• Kunnen de spelers mij goed verstaan?  

• Controleer ik op zaken als bitjes, scheenbeschermers, kleding, sieraden, et cetera?  

 
 
Bron:  
KNHB observatieformulier: Observatieformulier – Training geven – 28-01-2017 

  

https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/01/Observatieformulier-Training-geven-28-01-2017.docx


 

SMHC Trainingsplan Jeugd - 12 september 2018, versie 0.5.3  20/ 20 

Bronnen / links 
 

• 4 inzichten over het trainerschap, Veilig Sport Klimaat, 2014 (?) 

• Hoe train ik de jeugd? (Tips en Tricks), Remco Hartgers, Bagheera Sports, 2014 

• Hockey en fysiek, Jos van Geijsel, www.knhb.nl, 02 februari 2018 

• Leren hockeyen, Gerold Hoeben, www.knhb.nl, 22 juli 2016 

• Waarom het belangrijk is om te geloven dat talent te ontwikkelen is, Bart Heuvingh, 
www.knhb.nl, 13 april 2018 

• Coach Bijdehandje - Zaalhockey, KNHB, november 2012 

• Coach Bijdehandje Jongste Jeugd, KNHB, september 2012 

• Coach Bijdehandje C en D jeugd, KNHB, januari 2011 

• Coach Bijdehandje A en B jeugd, KNHB, januari 2011 

 
 
https://www.knhb.nl/kenniscentrum 
https://www.thehockeyfactory.com/ 
https://www.veiligheid.nl/sportblessures/campagnes/warming-up-programma 
https://sportplezier.nl 
https://hockeyfilmpjes.wordpress.com/category/basistechnieken/ 
https://bit.ly/2GIzaK5 (Hoe? Zo! Hockeytechnieken) 
 
Handige tekentool (gratis): http://www.goalzz.nl/Tekentool.php 
werkt op basis van Flash 

 

https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/02/Coachbijdehandje-Jongste-Jeugd.pdf
https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/01/CbdH-CD.pdf
https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/01/CbdH-AB.pdf
https://hockeyfilmpjes.wordpress.com/category/basistechnieken/
https://bit.ly/2GIzaK5
http://www.goalzz.nl/Tekentool.php
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