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Inleiding 
 
Bij de start van het seizoen maakt de coach afspraken met zijn nieuwe team t.a.v. het 
wisselbeleid. Hoe er gewisseld wordt, hangt af van de doelstelling van team en coach. Bij 
teams, waarvan een zo hoog mogelijk klassering in de competitie wordt verlangd, zal op een 
andere wijze worden gewisseld dan in teams waarbij het opleiden van spelers centraal staat. 
Vooraf moeten team en coach bespreken, welk doel zij nastreven. Bepaald moet worden, of 
iedereen evenveel speelt, of dat sterkere spelers langer mogen spelen. Speelt iedere speler op 
elke positie, of hebben spelers al een eigen plek in het veld.  
 
Opleiden in plaats van winnen 
 
Bij de jongste jeugd staat de individuele ontwikkeling van de spelers centraal. Dan gaat het 
over opleiden van spelers 
 
Onderstaande grafiek maakt dit duidelijk. 
  

 
  
De 2 curven in deze grafiek geven weer hoeveel tijd/energie geïnvesteerd moet worden in 
opleiding en ontwikkeling van een hockeyer en wat het resultaat van die inspanning is in een 
bepaalde leeftijdscategorie. Bij elkaar opgeteld vormen de 2 curven telkens 100% van de 
energie die in een hockeyer wordt gestoken. 
 
Bij de Jongste Jeugd en D en C lijn wordt verreweg het grootste gedeelte van de energie 
besteed aan opleiding en ontwikkeling van de jonge hockeyer.  
Pas vanaf de B-categorie wordt het resultaat belangrijker dan de investering. 
  



Wisselbeleid bij de (jongste) jeugd 
 

Wisselbeleid 
 
De meeste teams bestaan meestal uit één of twee spelers meer dan op het veld mogen staan. 
Dat betekent dat spelers gewisseld mogen en kunnen worden als ze moe zijn, het even niet zo 
lekker gaat of een pijntje hebben. Dat geeft niet, ook dat hoort bij de opleiding.  
Veel spelen betekent veel balcontact dus plezier en zo optimaal mogelijk leren.  
Dat is 1 van de belangrijkste pijlers onder het Jongste Jeugd beleid van de KNHB. Pas daar 
het wisselbeleid op aan.  
 
Als coach heb je verschillende mogelijkheden om te wisselen: 
  
Jojo van de week 
 
Eén speler staat die dag telkens op een andere plaats, de andere spelers spelen op vaste 
plaatsen. 
 
De duobaan 
 
Twee spelers spelen die dag om en om op één positie. 
  
Eén wissel per linie 
 
Er zijn bv. 4 spelers voor 3 posities op het middenveld. De 4 middenvelders wisselen telkens 
door op het middenveld. 
 
Wisselende posities 
 
Iedere speler wisselt door, de speler die er in komt neemt de plaats over van degene die er uit 
gaat. 
 
Voor- en nadelen wisselmethodes 
 

 
  

Methode  Voordeel Nadeel  
Jojo van de week Veel spelers op eigen plek Een speler die overal moet 

spelen. Mogelijk 
onduidelijkheid tijdens 
wisselen 

Duobaan Spelers spelen op een eigen 
plek. Makkelijk wisselen. 

2 of 4 spelers die "maar” een 
halve wedstrijd spelen 

Wisselen per linie Spelers kunnen zich 
concentreren op hun taak in het 
veld 

Spelers spelen de hele 
wedstrijd in die linie en worden 
in principe niet in een andere 
linie geplaatst 

Wisselende posities Weinig onduidelijkheid tijdens 
het wisselen 

Mogelijk onduidelijkheid bij de 
taken op verschillende posities  



Wisselbeleid bij de (jongste) jeugd 
Op de bank 
 
Zorg er altijd voor dat kinderen niet te lang aan de kant staan. En als ze op de bank zitten, 
warme kleding aan. Betrek de reserve spelers zo nodig bij het spel. Dit kan door ze vragen te 
stellen tijdens het spel, uitleg te geven met een speelbord of door ze een observatieopdracht te 
geven.  
In verband met het rechtvaardigheidsgevoel van de kinderen is het erg belangrijk dat de coach 
bijhoudt wie wisselt en vooral hoe vaak: kinderen weten dat feilloos.  
Ook ouders houden goed bij hoeveel minuten hun kind speelt, reserve staat en op welke 
positie hun kind speelt.  
Een minder zorgvuldig wisselbeleid kan een bron zijn van irritatie/animositeit langs de lijn, 
die zich direct vertaald in een mindere sfeer rond het veld, minder vertrouwen in de coach en 
alles bij elkaar optellend kan dit ook het spel van de kinderen beïnvloeden. Dat kan nooit het 
doel van het wisselbeleid zijn!  
  
Wisselen bij de E-jeugd 
 
Hoewel de coach al snel zal merken, dat een aantal kinderen beter tot zijn recht komt voor, of 
achter, dan wel op links of op rechts, is het aan te raden de 1ste-jaars E spelers te laten 
rouleren om zo kennis te maken met de verschillende posities.  
 
Dat geldt ook voor de positie van doelverdediger. De meeste miniteams hebben geen vaste 
keeper. Om het voor de ‘gelegenheidskeeper’ leuker en minder eng te maken krijgt de keeper 
van de week voor de wedstrijd een training om kennis te maken met de keepers uitrusting.  
 
Bij de 2de-jaars E spelers is het mogelijk om de spelers vaker op hun favoriete positie te 
zetten. Nog steeds zal iedere speler elke positie onder de knie moeten krijgen. Maar een 
speler, die het liefst achterin staat, omdat hij of zij goed kan verdedigen, kan je in deze 
leeftijdscategorie gerust 3 van de 4 wedstrijden op een positie in de verdediging zetten. 
  
 
Wisselen bij 8-tallen 
 
Voor kinderen die van zestalhockey het jaar erop acht tegen acht gaan spelen, wordt het veld 
in 1 keer 2 keer zo breed. Belangrijke consequenties zijn, dat er grotere afstanden moeten 
worden afgelegd. Conditie gaat nu een rol spelen. Houdt daarmee rekening in je wisselbeleid.  
 
Vooral de middenvelders worden zwaarder belast. Regelmatig doorwisselen en wellicht na de 
rust andere middenvelders inzetten zijn goede mogelijkheden. 
 
In deze leeftijdscategorie worden de kwaliteiten van de verschillende spelers snel duidelijker. 
Gedurende het seizoen kunnen spelers opgeleid worden voor specifieke posities in het veld. 
De coach moet echter wel in staat zijn, de vaste posities te heroverwegen, als blijkt dat een 
speler niet volledig voldoet op die plek. 
 


