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1 Kenmerken en aandachtspunten D-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 

 
Denk daarbij ook wel aan het volgende: “Vooral tussen 10 en 15 jaar bij meisjes en tussen 11 en 
17 jaar bij jongens kunnen de onderlinge groei- en ontwikkelingsverschillen in een D-, C- of B-
jeugdteam groot zijn. Een kind dat sneller groeit dan het andere: de biologische leeftijd loopt voor 
op de kalenderleeftijd. Zo kan kind A volgens de kalenderleeftijd 13 jaar zijn, maar biologisch al 14 
of 15 jaar. Kind A zal daardoor eerder sterker en sneller zijn, en dus ook sneller bij de bal. Hoe 
vaker aan de bal, hoe sneller het kind beter wordt. (…) Kind A ontwikkelt zich vaak speltechnisch 
sneller dan kind B. Dat gebeurt op basis van een (tijdelijk) groeivoordeel, maar het betekent nog 
niet dat kind A meer talent heeft. Kind B gaat later groeien, kan dan alsnog sneller worden en 
kind A evenaren of zelfs voorbijstreven.”  
(Bron: “Hockey en fysiek”, Jos van Geijsel, 02 februari 2018 
 

D-jeugd ( 10 - 11 jaar ) 

Psychische kenmerken Accenten training 

• leergierig 

• toename sociaal besef 

• enthousiast en goed aanspreekbaar 

• prestatiedrang 

• kritiek op eigen prestaties en van anderen 

• navolging van idolen 

• basis- en baltechnieken staan voorop (zoveel 
mogelijk met bal) 

• veel spelsituaties trainen 

• schaven aan techniek (afwisselend 
programma) 

• niet te moeilijke oefeningen met korte 
wachtrijen voor oefening, evt. splitsen in 
groepjes 

• techniek vormen onder weerstand 
(wedstrijdsituaties) 

• creativiteit van spelers niet inperken 

Fysieke kenmerken Benadering 

• ideale lichaamsverhoudingen 

• goede coördinatie 

• kracht en uithoudingsvermogen veelal 
aanwezig 

• extra aandacht voor vrijlopen bij balbezit en 
dekken bij balverlies 

• gebruik maken van eenvoudige termen 

• positieve waardering is erg belangrijk 

• stimuleren van de teamgeest (hockey is 
teamsport) 

 
  

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 D-jeugd 
 
2.1 Focus op… 

• Plezier  60% (meer richting oefeningen i.p.v. spelvormen) 

• Techniek  30% (zie niveaudoelen) 

• Tactiek  10% (zie niveaudoelen) 

 
 
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 D - jeugd niveau 
(TEMPO) 

niveau 
(RICHTING) 

niveau 
(AFSTAND) 

niveau 
(DRUK) 

1e jaars D Pushen vanuit beweging, hogere 
balsnelheid 

rechtvooruit redelijke afstand 
(15-25 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Forehand aanname, 
gesloten 

sprint, hoge balsnelheid rechtvooruit grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Hoge backhand aanname stilstand, lage 
balsnelheid 

rechtvooruit redelijke afstand 
(15-25 meter) 

geen druk 

1e jaars D Backhand flats (lage BH 
slag) 

stilstand, hogere 
balsnelheid 

rechtvooruit redelijke afstand 
(15-25 meter) 

geen druk 

1e jaars D Drijven met de bal FH met versnellen en 
vertragen 

met verandering van 
richting 

redelijke afstand 
(15-25 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Slaan looppas, lage balsnelheid alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

geen druk 

1e jaars D Self-pass sprint, hoge balsnelheid rechtvooruit   beperkte druk 

1e jaars D Tricks (dummy, drag) looppas, matige 
balsnelheid 

alle richtingen beperkte afstand 
(10-15 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Verleggen spel (in 
‘kommetje’ spelen) 

beweging, hogere 
balsnelheid 

alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Verdedigen 1:1, 
achteruitlopen 

beweging, lage 
balsnelheid 

alle richtingen redelijke afstand 
(15-25 meter) 

beperkte druk 

2e jaars D ZELFDE OEFENINGEN hoger tempo alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

 
TIP Vraag bij het oefenen naar de omschakeling naar heel veld ook wat de coach daarin belangrijk vindt 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=SCi2OD74G4k
https://www.youtube.com/watch?v=SCi2OD74G4k
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Periode 2 
van herfstvakantie tot aan de jaarwisseling, inclusief 1e deel zaalseizoen 
  

oefeningen D - jeugd niveau 
(TEMPO) 

niveau 
(RICHTING) 

niveau 
(AFSTAND) 

niveau 
(DRUK) 

1e jaars D Pushen vanuit beweging, hogere 
balsnelheid 

alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Forehand aanname, 
open 

sprint, hoge balsnelheid rechtvooruit grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Flatsen sprint, hoge balsnelheid rechtvooruit grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

geen druk 

1e jaars D Drijven met de bal FH sprint, hoge balsnelheid met verandering van 
richting 

redelijke afstand 
(15-25 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Indian dribble sprint, hoge balsnelheid rechtvooruit grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

geen druk 

1e jaars D Lage backhand aanname in beweging, hoge 
balsnelheid 

rechtvooruit grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

geen druk 

1e jaars D Backhand flats (lage BH 
slag) 

sprint, hoge balsnelheid rechtvooruit grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

geen druk 

Zaal techn. Spelen via de balk over 
links 

sprint, hoge balsnelheid rechtvooruit grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

Zaal techn. Spelen via de balk over 
rechts 

sprint, hoge balsnelheid rechtvooruit grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

Zaal techn. Blok zetten (BH / FH) sprint, hoge balsnelheid     beperkte druk 

2e jaars D ZELFDE OEFENINGEN hoger tempo alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

2e jaars D Strafcorner (aanvallend) sprint, hoge balsnelheid rechtvooruit vanaf kop cirkel beperkte druk 

2e jaars D Flatsen sprint, hoge balsnelheid alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

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

oefeningen D - jeugd niveau 
(TEMPO) 

niveau 
(RICHTING) 

niveau 
(AFSTAND) 

niveau 
(DRUK) 

1e jaars D Forehand aanname, 
gesloten 

sprint, hoge balsnelheid alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

hogere druk 

1e jaars D Drijven met de bal FH sprint, hoge balsnelheid met verandering van 
richting 

redelijke afstand 
(15-25 meter) 

hoge druk 

1e jaars D Kleine trucjes (dummy, 
laddertje……) 

sprint, hoge balsnelheid alle richtingen beperkte afstand 
(10-15 meter) 

geen druk 

1e jaars D Indian dribble sprint, hoge balsnelheid met verandering van 
richting 

grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

geen druk 

1e jaars D Self-pass sprint, hoge balsnelheid rondom de cirkel   hoge druk 

1e jaars D Tricks (dummy, drag) looppas, hoge 
balsnelheid 

alle richtingen redelijke afstand 
(15-25 meter) 

beperkte druk 

Zaal techn. Pushen (NIET slaan / 
schuifslag / flats) 

sprint, hoge balsnelheid alle richtingen redelijke afstand 
(15-25 meter) 

beperkte druk 

Zaal techn. Spelen via de balk over 
links 

sprint, hoge balsnelheid rechtvooruit grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

Zaal techn. Spelen via de balk over 
rechts 

sprint, hoge balsnelheid rechtvooruit grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

Zaal techn. Blok zetten (BH / FH) sprint, hoge balsnelheid     beperkte druk 

2e jaars D ZELFDE OEFENINGEN sprint, hoge balsnelheid alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

2e jaars D Flatsen vanuit beweging, hogere 
balsnelheid 

rechtvooruit grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

geen druk 

2e jaars D Slaan sprint, hoge balsnelheid alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 
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Periode 4 
midden maart tot en met einde seizoen 
  

oefeningen D - jeugd niveau 
(TEMPO) 

niveau 
(RICHTING) 

niveau 
(AFSTAND) 

niveau 
(DRUK) 

1e jaars D Forehand aanname, 
open 

sprint, hoge balsnelheid alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

hogere druk 

1e jaars D Flatsen sprint, hoge balsnelheid alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Indian dribble met versnellen en 
vertragen 

met verandering van 
richting 

grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Lage backhand aanname in beweging, hoge 
balsnelheid 

alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

geen druk 

1e jaars D Backhand flats (lage BH 
slag) 

in beweging, lage 
balsnelheid 

alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

geen druk 

1e jaars D Verleggen spel 
(uitverdedigen in 
'kommetje')  

beweging, hoge 
balsnelheid 

alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

hoge druk 

1e jaars D Tricks (dummy, drag) sprint, hoge balsnelheid alle richtingen redelijke afstand 
(15-25 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Hoge backhand 
aanname 

in beweging, hoge 
balsnelheid 

rechtvooruit redelijke afstand 
(15-25 meter) 

beperkte druk 

1e jaars D Verdedigen 2:2 / 3:3, 
achteruitlopen, jab 

looppas, matige 
balsnelheid 

alle richtingen redelijke afstand 
(15-25 meter) 

beperkte druk 

2e jaars D ZELFDE OEFENINGEN sprint, hoge balsnelheid alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

beperkte druk 

2e jaars D Flatsen vanuit beweging, hogere 
balsnelheid 

alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

geen druk 

2e jaars D Backhand flats (lage BH 
slag) 

vanuit beweging, hogere 
balsnelheid 

alle richtingen grotere afstand 
(25 - 40 meter) 

geen druk 
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