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Iedereen wil winnen, maar niet iedereen kan winnen. Elke wedstrijd 
is een kans om het plezier in het spel te vergroten. Kleine stapjes 
maken in verbetering in het spel en de lol binnen het team. Het gaat 
uiteindelijk om de lol die we samen maken. De Nederlandse Hockey 
Bond (KNHB) gaat ook uit van deze stelling en daar worden alle 
handelingen die uitgevoerd worden ook op aangepast. Op de website 
van de KNHB vind je verschillende items over het vergroten van het 
spelplezier. 

Dit boekje is bedoeld om jullie te ondersteunen bij het coachen en 
om uitleg te geven over hoe alles reilt en zeilt binnen SMHC 

Winnen is 
niet het 
belangrijkste 

Plezier in het spel
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Organisatie smhc

Het je specifieke vragen dan kun je de altijd kwijt bij de TC. Daarnaast beschikken we over een app-groep (Whatsapp) met de 
coaches, zodat je ook altijd vragen aan elkaar kunt stellen. 
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Van veld tot bar 
Clubhuis

Er zijn regelmatig vragen over welk veld 
waar is. Veld 1 en 2 zijn wel duidelijk, 
maar de overige halve en kwart velden 
geven nogal eens onduidelijkheid. Hierbij 
een veld overzichtje

De bar heeft een aantal belangrijke 
rollen. De voornaamste is 
natuurlijk de ontvangst van onze 
leden en gasten. Als coach ben je 
vrijgesteld van het vervullen van de 
bardienst. Voor ieder lid van de 
club dient een ouder/
vertegenwoordiger (die geen coach 
is) wel elk seizoen een (bar)dienst 
te draaien (Inschrijving kan  via 
Diensten in LISA). Verder is de bar 
alleen open tijdens officiële 
wedstrijden.  

Wil je de bar graag open hebben bij 
oefen- of inhaal wedstrijden dan 
kan je dit overleggen met de Bar 
commissie(bar@smhc.info), 
bemensing zou dan door een ouder 
gedaan moeten worden.  

De toegang van het clubhuis is als 
volgt geregeld.  

• Elk coach team krijgt een
sleutel(Na ondertekenen van de
sleutel verklaring)

• 1 sleutel per huishouden

• Alleen toegang tot materialen
hok en kleedkamers.

• Hoofd sleutel die toegang geeft
tot de bar is op te halen bij Fam.
Molenaar (Kastanje straat 52).

mailto:bar@smhc.info


Het lijkt een inkopper, maar het komt nog regelmatig voor 
dat er dames / heren op het veld staan zonder bitje en 
scheenbeschermers. Graag als coach goed opletten of 
iedereen een bitje in heeft en scheenbeschermers aan heeft 
tijdens de wedstrijd. Heeft er iemand geen bitje bij zich, dan 
kan hij/zij een bitje kopen achter de bar.  

Koelen & Verbandtrommel 

In de berging bij veld 2 en achter de bar liggen coolpacks in 
de koelkasten en verbandtrommels. Deze horen ook in de 
koelkast en niet in de vriezer. Graag even opletten dat deze 
ook weer na gebruik in de koelkasten terecht komen.  

De verbandtrommels worden regelmatig gecontroleerd, 
mocht je iets opmaken of missen dan graag een mailtje naar 
de TC(tc@smhc.info). 

Klimmen 

Ook rondom het veld gebeuren wel eens dingen die we als 
club liever niet zien. Kinderen die in het doel en hekken 
klimmen/ hangen en dat soort zaken. We vragen jullie 
medewerking om elkaar hierop aan te spreken als je dit ziet 
gebeuren. 

Noodnummers 

Op verschillende plekken rond de club hangen informatie 
brieven met noodnummers. Ze zien er als volgt uit: 

Bitje  
verplicht op 
het veld

Veiligheid
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Voor communicatie met de leden, team en 
administratie gebruiken we LISA. Dit is 
een applicatie die gebruikt wordt voor de 
ledenadministratie en tegelijkertijd de 
website, narrowcasting en app te kunnen 
updaten. Als coach kan je gebruik maken 
van Lisa team en de Lisa app.  

LISA App 

Laat ouders en spelers(indien al in bezit 
van een mobiele telefoon) de LISA app 
downloaden. In de app kan je bijhouden 
wie welke taken heeft(rijden, fruit, keepen, 
ect.) Leden en ouders kunnen aangeven of 
ze afwezig zijn bij een wedstrijd.  

LISA TEAM 

In LISA Team kan je als coach 
verschillende taken aanmaken(rijden, 
keepen, traktaties). Deze taken zijn dan 
ook zichtbaar in de app.  

WhatsApp 

Binnen de club maken we gebruik van 
WhatsApp. Voor de coaches is er de coach 
app. Hierin worden de belangrijke 
mededelingen gedaan en wordt je op de 
hoogte gehouden van de veranderingen 
binnen de club.  

TeamApp 

Het is ook aan te raden een groeps-app 
aan te maken met je team. Zodat je snel 
kunt communiceren met je spelers / 
ouders. 

Hulp 

Regelmatig vraagt de TC hulp via de de 
coaches. We zouden het dan heel fijn 
vinden als jullie deze hulpvragen ook door 
willen geven aan de ouders/verzorgers.

App & Team

LISA



Inventarisatie 

Aan het begin van elk seizoen wordt er een inventarisatie 
gedaan van de spullen die je als team nodig nodig hebt voor 
het jaar. Denk aan keepers uitrusting, de zak met ballen voor 
het team.  Deze inventarisatie wordt aangekondigd in de 
coaches-app groep. Als je tijdig reageert is het team ook qua 
materiaal op tijd klaar voor het seizoen. Ben je wat verloren 
of heb je vragen over je uitrusting dan kan je die kwijt via de 
coaches app of per mail aan tc@smhc.info 

Voor de zomer stop 

Voor de zomerstop komt er weer een oproep om je spullen in 
te leveren en te laten controleren. Er kunnen dan spullen uit 
hogere teams naar de lagere verplaatst worden en mocht het 
nodig zijn ook nieuwe onderdelen besteld worden.  

Ballen 

Helaas gebeurt het te vaak dat er ballen verdwijnen. Let dus 
goed op de ballen van het team. Mocht je ballen vinden van 
een ander team, dan graag deze terug geven aan dat team. 

Berging 

In de berging is er een kluis kast met alle keepers tassen. je 
krijgt voor je team een eigen kluis waarin je je spullen kunt 
opslaan. De kluis wordt afgesloten met een cijferslot. 

Zorg voor de 
spullen

Materiaal



Elke week (met uitzondering van de vakanties) zijn er 2 trainingen 
op het veld(behalve voor de F-jes en Senioren). Tijdens het winter 
seizoen zal één van de trainingen in de gymzaal zijn en één op het 
veld(met zaal balken). De afgelopen periode hebben we extra 
kennis ingekocht om de trainingen te verbeteren. Dit zullen we 
ook voortzetten in de toekomst. Doelstelling is om de trainers te 
begeleiden in het voorbereiden, plannen, opzetten, uitvoeren en 
evalueren van de training. En daarnaast het verbeteren van hun 
eigen technieken, zodat zij beter in staat zijn om dit over te 
brengen op de teams.  Als coach kun je de trainers vragen om 
meer te trainen op bepaalde zaken, dit moet dan wel een beetje bij 
het training plan passen. Dit plan gaat voor. Heb je vragen of 
andere verbeterpunten ten aanzien van de training dan kun je die 
met de TC bespreken. 

Zoals bijna elk jaar is het moeilijk om trainers te vinden. Dus weet 
je nog iemand die graag training zou willen geven dan kun je dat 
ook aangeven aan de TC.  

Trainen voor 
verbetering

Trainingen 



Team indeling 
Elk jaar is de technische commissie bezig met de team indeling. 
Een onderwerp met veel individueel belang, team belang en 
ook club belang.  

Als club zijn we in ontwikkeling. We groeien, wat natuurlijk 
hartstikke mooi is (en ook wel een beetje terecht natuurlijk, 
want hockey is een geweldige sport!). 

Dat betekent ook dat teams groeien (maar soms ook krimpen). 
Teams veranderen bovendien van grootte van de F, naar de 
E(6- en 8-tallen, naar de D (elftallen). Daar komt bij dat het 
beleid van de KNHB ook verandert en steeds meer stuurt op 
een team samenstelling, waarbij teams (11-tallen) een 
minimale omvang van 14 spelers moeten hebben. Bovendien 
wordt de ruimte voor dispensatie, bijvoorbeeld om spelers een 
leeftijdsklasse lager in te delen steeds beperkter . We vinden 
dat als TC overigens ook terecht: kinderen moeten op basis van 
hun eigen leeftijd worden ingedeeld. We verwachten dat 
immers ook van onze tegenstanders!  

We willen graag met jullie de uitgangspunten delen, die we 
hanteren bij het maken van team indeling: 

We delen spelers primair op hun eigen leeftijd in (spelers 
mogen - ook van de bond - in een hogere leeftijdsgroep, maar 
niet in een lagere leeftijd worden ingedeeld)  

We streven naar teams met de volgende omvang (er mogen 
max. 16 spelers op het wedstrijd formulier): 

11-tallen: 15/16 speelsters

8-tallen: 11/12 spelers

6-tallen: 9/10 spelers

Bij de jaarlijkse teamindeling, is het gewoon niet altijd mogelijk 
teams in het geheel over te zetten naar een volgende 
leeftijdsgroep. Daarom starten we bij de herindeling met de 
spelers uit de hoogste leeftijdcategorie en dan zo verder, dus 
eerst bijvoorbeeld vanuit de C1, dan vanuit C2, daarna C3), de 
indeling is niet gebaseerd op individuele hockey kwaliteit, maar 
gewoon een praktische afweging op basis van spelers aantal en 
leeftijd. 

Binnen een leeftijdsklasse streven we waar mogelijk wel naar 
min of meer gelijk niveau (dat is ook beleid van de bond), zodat 
tussen deze teams waar nodig gemakkelijker kan worden 
uitgewisseld 

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met het team 
waar spelers in het afgelopen seizoen gespeeld hebben, door 
waar mogelijk spelers bij de herindeling bij tenminste één of 
meer (huidige) teamgenoten te houden 

We vragen om en houden met het voorgaande als uitgangspunt 
zoveel mogelijk rekening met input van de coaches. 



De KNHB hanteert een aantal seizoenen in een jaar. Dit om 
team op een juiste manier ingedeeld te krijgen zodat een ieder 
kans maakt op een eerlijke competitie. 

Voorseizoen 
Het voorseizoen valt ongeveer tussen september en oktober. 
hierna wordt er gekeken of teams in de juiste klasse en sterkte 
van de klasse terecht is gekomen.  

Najaar competitie 
De najaar competitie valt ongeveer tussen eind oktober en 
december. Dit is de eerste officiële ronde van competitie. 

Zaalcompetitie 
De zaal competitie wordt gespeeld tussen december en 
februari. Dit is een aparte competitie en staan los van de 
buiten competitie.  

Voorjaarscompetitie 
De voorjaarscompetitie wordt gespeeld vanaf februari en 
duurt tot ergens in juni. 

Voor de zaalcompetitie, najaar- en voorjaarscompetitie geldt 
dat je kampioen kunt worden. Hier wordt dan ook vanuit de 
club extra aandacht aanbesteed.  

Seizoenen



https://www.knhb.nl/kenniscentrum

Kenniscentrum 
Op de site van de KNHB vind je een hoop informatie en 
mogelijkheden om je kennis te vergroten. kijk gerust een 
keertje rond. Daarnaast zijn er handige links met meer uitleg. 

  http://hockeycoach.nl/ 

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 

Vergroot je hockey kennis
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De wedstrijden, veld verdeling en andere communicatie zaken 
met KNHB worden gedaan door het wedstrijd secretariaat.  

Bij vragen graag mailen naar ws.mini@smhc.info of 
ws.junior@smhc.info 

Om in te kunnen loggen verstuurd de KNHB een aantal dagen 
van te voren je een inlogcode waarmee je het formulier kunt 
invullen. Op de wedstrijd dagen moet het DWF zo snel 
mogelijk na afronding van de wedstrijd worden ingevuld.  

link naar de handleiding: 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/handleiding-
dwf

Digitaal wedstrijd 
formulier 

DWF
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Alles in het team draait om cultuur. Hoe is de 
groepsdynamiek, het spelplezier, aandacht naar elkaar en de 
coach. Het is jouw taak om het team te laten groeien op welke 
manier dan ook. Daarom is het van belang dat je duidelijke 
afspraken maakt over wat je team van jou verwacht en wat de 
ouders van jou verwachten.  

Welke afspraken met het team kun je maken? Een aantal 
belangrijke thema's Betrouwbaarheid: komen de kinderen 
naar de trainingen en de wedstrijden? Aandacht van het 
team: Als jij praat dan luisteren de kinderen. Spelplezier > 
Winnen: Plezier is veel belangrijker dan winnen. Hoewel 
winnen natuurlijk wel helpt bij de vreugde. Winnen ze niet, 
vertel dan positieve verhalen over wat je gezien hebt tijdens 
de wedstrijd. Vragen stellen: Stel vragen aan het team, 
waar willen beter in worden, wat willen ze leren. Samen 
afspraken maken & doelen stellen: Aan de hand van de 
gestelde vragen kun je samen afspraken maken en doelen 
stellen.  

Doe je dit vooraf kan je ze tijdens het seizoen hier ook aan 
houden. Het zijn namelijk hun eigen gemaakte afspraken. 

Welke afspraken kun je met de ouders maken? 
Duidelijkheid over de aanpak: Na het gesprek met je 
team kun je  afspraken gemaakt door het team doorgeven aan 
de ouders. Wissels: wees duidelijk over je wisselbeleid. 
Probeer elk kind op alle posities te laten spelen en door het 
seizoen heen even veel speeltijd op het veld(zaal) te hebben 
gehad. Positief langs de lijn: Zorg dat ouders positief zijn 
langs de lijn. Vaak geven de kinderen dit ook al aan tijdens 
het team overleg. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk: 
Kinderen kunnen makkelijk zelf hun tassen dragen, veld 
opruimen, enz. Ook de keepers tas is hun 
verantwoordelijkheid.  

Laat de kinderen zelf helpen met het aankleden van de 
keeper.   

Jouw voorbeeld en rol als coach is bijzonder belangrijk! 
Kinderen leren op de club namelijk meer dan alleen 
hockeyen. 

Cultuur kun 
je maken

Seizoen start



Hoofdfuncties hockeyspel:       
Balbezit (BB): we hebben de bal             
Niet-balbezit(NBB): de tegenstander heeft de bal 
Omschakelen (OS): van BB naar NBB(balverlies) en van 
NBB naar BB(balwinst) 

We onderscheiden in het spel ook:      
Doel: scoren en doelpunten voorkomen(doelspel) 
Richting:aanvallen naar het doel van de tegenstander, 
verdedigen van het eigen doel 

Tactiek voorbeelden: 

• Aanvallen met het hele team 
• verdedigen met het hele team 
• Eerst de bal aannemen / stoppen, daarna doorspelen 
• Eerst kijken, dan spelen(kijken voordat je de bal krijgt) 
• Stick bij de bal in het duel 
• Systeem:  

• Afhankelijk van spelers & tegenstander,  
• Zo snel mogelijk met 3 linies spelen.

Coaching & Techniek



• Voor de wedstrijd: 
• Doelstelling   
• 1, maximaal 2 tactische aanwijzingen/aandachtspunten 
• Opstelling 

• Tijdens de wedstrijd: 
• Laat spelers zelf keuzes maken in het spel 

• Coach de bank 

• In de rust: 

• Hoe gaat het? 

• Doelstelling 

• Na de wedstrijd: 

• Hoe ging het? 

• Doelstelling

Tactiek meegeven

Vaak hoor je een coach heel veel roepen 
langs de zijlijn. Helaas komt dit meestal 
niet aan bij de spelers. Probeer zo veel 
mogelijk de spelers op de bank te coachen 
en opdrachten mee te geven voor, tijdens 
de rust en na de wedstrijd.  

– Stel vragen 

– Laat kinderen zelf een oplossing bedenken 

– Durf een stilte te laten vallen 

– Positief 

– Gebruik beeldspraak 

– “Laat maar zien” 

– Zeg eens een helft niets… 

– Laat spelers “in hun eigen taal” herhalen wat je hebt gezegd



Spelers hebben altijd een eigen voorkeurspositie(s). Dit is 
ook goed en geeft hun een fijn gevoel op het veld. Echter 
om goede spelers te hebben is het van belang dat ze op alle 
posities spelen. Dit omdat ze dan ook weten hoe het werkt 
op die positie en kunnen daarmee op hun "eigen" positie 
weer gebruiken.          

Spelers onder de C hebben eigenlijk helemaal geen vaste 
posities. Het komt regelmatig voor dat spelers in de 
Jongste Jeugd goed waren op een bepaalde positie, maar 
later op een andere positie veel beter tot zijn/haar recht 
komt. Hou dit in gedachten, zodat de deur naar een andere 
voorkeurspositie voor iedereen geopend blijft. Daarom zorg 
voor een fijne, maar ook een leerzame opstelling.  

Een speler wordt pas echt goed als hij / zij alles kan  
“We zijn van nature gericht op groei en ontwikkeling en doen dat het liefst in interactie.” 

(Zelfdeterminatietheorie - Deci en Ryan, 2012)

Opstelling en wisselbeleid



Elke jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd voor 
coaches. Meestal aan het begin van het seizoen worden de 
nieuwe regels besproken en tips en tricks doorgenomen met 
de Technische commissie en natuurlijk met je mede coaches. 
Wij zien jou daar ook graag. 

Heb je verder nog vragen en/of opmerkingen:  

tc@SMHC.info of spreek een van ons aan.  

Info en bijeenkomsten

Heel veel plezier bij het coachen van je team!

mailto:tc@SMHC.info
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