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1 Kenmerken en aandachtspunten A-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) 
 

A-jeugd ( 16 - 17 jaar ) 

Psychische kenmerken Accenten training 

• stabilisatie van karakter 

• duidelijke zelfkritiek 

• toenemende individualisering (zich op de 
voorgrond willen plaatsen) 

• prestatie- en geldingsdrang neemt weer toe 

• alle technische facetten van het spel onder 
hoogste weerstand laten beheersen 

• wedstrijdsituaties nabootsen met hoog 
tempo en veel weerstanden 

• trainen op specifieke technische en tactische 
aspecten 

• conditie en fysieke weerbaarheid 
doorontwikkelen (voorbereiding op 
seniorenniveau) 

Fysieke kenmerken Benadering 

• benadering lichamelijke volwassenheid 

• hoogtepunt in het leren van motorische 
vaardigheden 

• minder gevaar voor overbelasting 

• aspecten van wedstrijdtactiek nadrukkelijk 
aan de orde laten komen (tempo, 
spelverplaatsing, etc.) 

• individuele aandachtspunten signaleren en 
verbeteren; ook aandacht voor positieve 
waardering 

• eigen verantwoordelijkheid spelers 
benadrukken 

 
  

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 A-jeugd 
 
2.1 Focus op… 

• Plezier  50% (met veel aanvallen en verdedigen geen pionnetjes oefeningen) 

• Techniek  5% (alles moeten ze ongeveer onder de knie hebben) 

• Tactiek  45% (blijven hameren en zo veel mogelijk scenario’s bedenken) 

 
2.2 Niveaudoelen 
 

TIP Let op: in een aparte bijlage kun je meer informatie vinden over de verschillende technieken. 
 
Periode 1 tot 4 

• de basis technieken hoeven normaal gesproken niet meer getraind te worden, maar komen 
als onderdeel van oefeningen natuurlijk wel aan de orde, zodat ze worden onderhouden 

 

• 3D hockey 
 

• continu bezig met breedte diepte, full court press, half court press (NBB) en omschakeling 
(OS) momenten van overtal naar gelijk aantal of ondertal (BB) 

 
TIP Full court-press is een verdedigend systeem waarbij de tegenstander over het hele veld druk op 

de bal krijgt, om te voorkomen dat deze zonder druk kan gaan lopen met de bal of passen. 
Bedoeld om de speler in balbezit te dwingen tot fouten en/of om in balbezit te komen. Op de 
website van The Hockey Factory zijn hierover ook oefeningen te vinden. 
 

TIP Half court-press is een verdedigingstactiek, waarbij de verdediging de opbouw van de 
tegenstander op de eigen (verdedigende) helft opvangt om vervolgens druk te zetten. 
 
 
Specifiek voor periode 2 en 3 

• Aandacht voor zaalhockey technieken 
o pushen (NIET slaan / schuifslag / flats) 
o spelen via de balk over links 
o spelen via de balk over rechts 
o blok zetten: lichaam achter de stick, zo laag mogelijk zitten 

 

• Aandacht voor zaalhockey tactiek 
o belangrijk om niet te laten zien wanneer je wat gaat doen (schijn) 
o aanval over rechts (backhand kant tegenstander) voorkeur boven die over links, 

tenzij..... 
o vrij lopen kan ook ‘indirect’ als je bereikbaar bent via de balk 
o vrije bal altijd door links- of rechtsachter genomen, tenzij..... 
o diepe aanvaller biedt zich aan de kant aan waar de bal is  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xVhmuVR7tN4
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