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1 Kenmerken en aandachtspunten F-jeugd 

• Kinderen ontwikkelen zich snel. Elke leeftijd wordt gekenmerkt door eigen bijzonderheden 

• Voor de train(st)ers wordt het makkelijker als zij deze bijzonderheden kennen en er zo goed 
mogelijk rekening mee houden 

• Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo 

• Er is verschil tussen jongens en meisjes 

 

• De hockeybond heeft ook een mooie factsheet gemaakt over het verschil tussen jongens en 
meisjes 

 

F-jeugd ( 6 - 7 jaar ) 

Psychische kenmerken Accenten training 

• behoefte aan duidelijke leiding 

• snel afgeleid 

• individueel gericht, weinig sociaal-voelend 

• bewegingsdrang 

• speels 

• training en wedstrijd zien als avontuur 

• ruime bewegingservaringen laten opdoen, 
vooral met bal 

• veel spelvormen; positieve spelbenadering 
(aanval, scoren) 

• doeltjes niet te klein, meerdere scorings-
mogelijkheden (scoren betekent vreugde en 
enthousiasme) 

• speelse oefenvormen aanbieden 

Fysieke kenmerken Benadering 

• langzame verbetering van coördinatie 

• relatief weinig kracht 

• zwak balgevoel 

• geringe duurprestaties 

• snel herstel na inspanning 

• blijven motiveren 

• simpel woordgebruik 

• eenvoudige oefeningen, die zonder veel 
uitleg kunnen worden gedaan 

• geen wachtrijen voor oefening, evt. splitsen 
in 2 of 3 groepjes 

• individuele aandacht 

• maak wedstrijdjes van de oefeningen 

• beperk aanwijzingen tot de absolute basis 
(veilig stickgebruik, handen op de juiste 
manier aan de stick, etc.) 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T61FVoV_4r8
https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/06/DEF-Factsheet-Boeien-en-Binden-jongens.pdf
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2 Focus en niveaudoelen F-jeugd 
 
2.1 Focus op… 

• Plezier  70% (spel vormen) 

• Techniek  30% (zie niveaudoelen) 

 
De niveaudoelen hierna refereren aan techniek terwijl de focus op plezier ligt: 

• maak de techniek waar je aandacht aan wil besteden onderdeel van een spel (bijv. 
‘annemarie koekoek’) 

• maak er een wedstrijdje van (wie het snelste is bijv.) 

• maak estafettes, waarin ze elkaar aflossen en aanmoedigen 

• laat ze pingelen, mikken met de bal, etc., spelletjes met afpakken kunnen vanaf periode 3 

 
TIP Op de website van The Hockey Factory kun je ook wat esstafette oefeningen vinden, maar je kunt 

natuurlijk ook van een ‘gewone’ oefening een estafette maken. 
 
 
2.2 Niveaudoelen per periode 
Het seizoen is in 4 perioden verdeeld. Natuurlijk blijft een speler 2 jaar in een leeftijdsgroep. Het 
tweede jaar staat grotendeels in het teken van herhalen en verder verfijnen van de niveaudoelen. 
In sommige gevallen is er voor het tweede jaar een apart doel benoemd, waaraan dus alleen 
aandacht hoeft te worden besteed in het tweede jaar dat het team in die leeftijdsgroep zit. 
 

TIP Let op: in een aparte bijlage kun je meer informatie vinden over de verschillende technieken. 
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Periode 1 
van begin veldseizoen tot en met herfstvakantie 
  

oefeningen F - jeugd niveau 
(TEMPO) 

niveau 
(RICHTING) 

niveau 
(AFSTAND) 

niveau 
(DRUK) 

1e jaars F Pushen stilstand, lage balsnelheid rechtvooruit beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Forehand aanname stilstand, lage balsnelheid rechtvooruit beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Flatsen stilstand, lage balsnelheid rechtvooruit beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Drijven met de bal FH laag tempo, wandelend rechtvooruit beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Veilig stickgebruik laag houden, niet gooien       

2e jaars F ZELFDE OEFENINGEN hoger tempo meerdere richtingen grotere afstand 
(10 - 15 meter) 

geen druk 
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Periode 2 
van herfstvakantie tot aan de jaarwisseling, inclusief 1e deel zaalseizoen 
 
  

oefeningen F - jeugd niveau 
(TEMPO) 

niveau 
(RICHTING) 

niveau 
(AFSTAND) 

niveau 
(DRUK) 

1e jaars F Pushen stilstand, hogere 
balsnelheid 

rechtvooruit beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Forehand aanname stilstand, hogere 
balsnelheid 

rechtvooruit beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Flatsen stilstand, hogere 
balsnelheid 

rechtvooruit beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Drijven met de bal FH joggend met verandering van 
richting 

beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Veilig stickgebruik laag houden, niet gooien       

2e jaars F ZELFDE OEFENINGEN hoger tempo meerdere richtingen grotere afstand 
(10 - 15 meter) 

geen druk 
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Periode 3 
van de jaarwisseling tot en met midden maart, inclusief 2e deel zaalseizoen 
  

oefeningen F - jeugd niveau 
(TEMPO) 

niveau 
(RICHTING) 

niveau 
(AFSTAND) 

niveau 
(DRUK) 

1e jaars F Pushen vanuit beweging, hogere 
balsnelheid 

rechtvooruit grotere afstand 
(10 - 15 meter) 

geen druk 

1e jaars F Forehand aanname in beweging, lage 
balsnelheid 

rechtvooruit grotere afstand 
(10 - 15 meter) 

geen druk 

1e jaars F Flatsen stilstand, lage balsnelheid rechts en links naar voren beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Drijven met de bal FH joggend met verandering van 
richting 

grotere afstand 
(10 - 15 meter) 

geen druk 

1e jaars F Slaan stilstand, lage balsnelheid rechtvooruit grotere afstand 
(10 - 15 meter) 

geen druk 

1e jaars F Veilig stickgebruik laag houden, niet gooien   grotere afstand 
(10 - 15 meter) 

  

2e jaars F Lage backhand aanname stilstand, lage balsnelheid rechtvooruit grotere afstand 
(10 - 15 meter) 

geen druk 

2e jaars F ZELFDE OEFENINGEN hoger tempo meerdere richtingen grotere afstand 
(10 - 15 meter) 

geen druk 
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Periode 4 
midden maart tot en met einde seizoen 
  

oefeningen F - jeugd niveau 
(TEMPO) 

niveau 
(RICHTING) 

niveau 
(AFSTAND) 

niveau 
(DRUK) 

1e jaars F Pushen vanuit beweging, hogere 
balsnelheid 

rechts en links naar voren beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Forehand aanname in beweging, hogere 
balsnelheid 

rechtvooruit beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Flatsen stilstand, hogere 
balsnelheid 

rechts en links naar voren beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Slaan stilstand, lage balsnelheid rechts en links naar voren beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Drijven met de bal FH looppas met verandering van 
richting (L/R) 

beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Lage backhand aanname stilstand, lage balsnelheid rechtvooruit beperkte afstand 
(4/5 meter) 

geen druk 

1e jaars F Veilig stickgebruik laag houden, niet gooien       

2e jaars F ZELFDE OEFENINGEN hoger tempo meerdere richtingen grotere afstand 
(10 - 15 meter) 

geen druk 
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