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HVB-HOCKEYCURSUS 2004/2005 
“SPELLEIDERS, COACHES EN TRAINERS OP ÉÉN LIJN” 

 

PROGRAMMA 
• 1e avond: punten 1 + 2 + 3 + 4 + 5, uitsluitend theorie 
• 2e avond: punten 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11, uitsluitend theorie 
• na de zomerperiode 4 à 5 avonden “techniek” (uitwerking van de punten onder 7 en 8 

met oefenstof en praktijkvoorbeelden) 
• na de zomerperiode 1 à 2 avonden “tactiek” (uitwerking van de punten onder  

9 en 10, mogelijk met oefenstof en praktijkvoorbeelden) 
 

CURSUSLEIDERS 
Onno & Yvette Romein 
 

ONDERWERPEN Blz. 

 
ALGEMENE ITEMS:  
 
1. Velden, sticks en overig 1 
 

2. Opbouw F, E, D, C, B, A, Senioren, Veteranen (leeftijdscategorieën en  1 
-kenmerken, teamopbouw 6, 8, 11, spel en wedstrijd incl. tijdsduur) 

 

3. Benaming teamspelers 3 
 

4. Taak / functie / capaciteiten teamspelers 4 
 

5. Spelfasen bij balbezit en bij niet-balbezit (balkant/niet-balkant, sterke 6 
c.q. zwakke kant etc.) 

 
WAT IS AAN TE LEREN:  
 
6. Techniek / tactiek / conditie / mentaliteit (wisselwerking voor spelers, 9 

coaches, trainers) 
 

7. Hoe zit een training in elkaar? Symbolen, voorbereiding, meth. opbouw, 10 
indeling, veiligheidsaspecten, actieve, halfactieve en passieve weerstand etc. 

 

8. Techniek (stick vasthouden, lopen met stick in één hand, basistechnieken 12 
stoppen / aannemen, slaan, pushen, drijven, bijzondere technieken, 
passeertechnieken, samenspel) 

 

9. Tactiek 13 
• Spelsystemen en welke wanneer, dekkingssystemen, pressie spelen, 

driehoekjes, lopen, een pass geven, wisselen etc. 
• Het nemen van vrije slagen, strafcorners (verdedigende, aanvallende en 

rebounds), lange (verdedigende en aanvallende) corners, strafballen etc. 
• Aanvalsopbouw, (uit)verdedigen etc. 

 

10. Spelvormen & warming-upspelletjes 14 
 

11. Handige tips 14 

 

Bijlage A Benjamins 
Bijlage B E t/m A-jeugd 
Bijlage C Leerplan doelverdedigers 
Bijlage D Wat is trainbaar? 
Bijlage E Te hanteren symbolen 
Bijlage F Voorbeeld Jaarplan mini’s eerste jaar 
Bijlage G Voorbeeld Periodeplan mini’s eerste jaar 
Bijlage H Voorbeeld Training mini’s eerste jaar 
Bijlage K 50 spelvormen als inleiding/warming-up 
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Cursusavond 1 
 

ALGEMENE ITEMS 
 
1a. Velden 
 
Soorten natuurgras (voor- en nadelen; andere hockeytechniek) 

kunstgras: zandingestrooid 
   semi(water) (voor- en nadelen;  
  water: bol  hockeytechnieken) 
    vlak 
Afmetingen 91 x 55 meter; 23 meterlijn; cirkel; doel 
Opbouw 4 stukken van ca. 23 x 55 meter 
Benoeming lijnen zijlijnen, achterlijn, doellijn, cirkel, 23 meterlijn, strafbalstip, 

4½ meterstreepjes 
(lijnen horen bij het veld c.q. cirkel) 

Welke straffen waar opzettelijke t.o. onopzettelijke overtredingen; strafverzwaring 
Dug-outs max. aantal bankzitters (5 + 3); horen bij team; plaats coach; 

uitgezonden spelers; wedstrijdformulier 
 
 

1b. Sticks 
 
Veldstick, zaalstick en keepersstick 
Veldsticks: hout 

 alu    (Ring Pass!) 
 kunststof (plat, bol) 

Gewicht, vorm, haken (sticklengte: zie www.hvbleiswijk.nl) 
Aanschaf, onderhoud 
 
 

1c. Overig 
 
Ballen, schoenen, tenue (aanvoerdersband), keepersuitrusting, bitjes, scheenbeschermers. 
 
 
 

2. Opbouw 
 
Leeftijdscategorieën 
 

JONGSTE JEUGD JEUGD SENIOREN 

F-jeugd 6 jaar (geen competitie) 
7 jaar 

D-jeugd 11 jaar 

E-jeugd 8/9 jaar C-jeugd 12/13 jaar 

8D-jeugd 10 jaar B-jeugd 14/15 jaar 

KNHB-peildatum indeling: 1 oktober A-jeugd 16/17 jaar 

18 jaar en ouder 
• Gewoon: tophockey (3e team 

vaak ‘kweekbak’, ook bij 
jeugdteams van grotere clubs), 
recreatiehockey, trimhockey  

• Semi-veteranen 
• Veteranen: A/B/C/etc, L, LX 
• DVD 

 
 

 
© HVB 2004 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van het HVB-bestuur. 



2 - mw06 Belangstellenden, beginnende en ervaren coaches en trainers 
 

 
© HVB 2004 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van het HVB-bestuur. 

Leeftijdskenmerken 
 
F-jes (Benjamins; zie bijlage A voor een uitgebreide behandeling van Benjamins) 
• voor Benjamins is het “bij de groep horen” belangrijk 
• ze richten zich wel al een beetje op wat anderen doen 
• er is een begin in het spelen tegen elkaar 
• ze zijn goed aanspreekbaar op regels 
• ze zijn snel afgeleid 
• een uitdagende situatie nodigt uit om te spelen 
• ze kunnen slechts een korte tijd zelfstandig met een spel bezig blijven 
• er zijn niveauverschillen 

 
E-jeugd 
• speelse, spontane instelling 
• egocentrisch 
• basisvaardigheden aanleren, verbeteren en uitbreiden 
• eenvoudig samenspel stimuleren 
• zoveel mogelijk met bal en stick doen 
 
D-jeugd 
• succesbeleving al meer op team gericht 
• ideale leeftijd voor het aanleren van vaardigheden 
• tactische momenten laten zien 
• veel spelvormen met samenwerking 

 
C-jeugd 
• egocentrische prestatiedrang inperken 
• techniek uitvoeren in allerlei situaties (tactisch toepassen); complexere oefeningen 
• aandacht voor het “waarom zo”; mee laten denken 
• concrete loopscholing; belasting goed doseren 
 
B-jeugd 
• motivatiecrisis i.v.m. puberale ontwikkeling 
• wisselende stemmingen, inzet en betrokkenheid 
• toename tactisch/technisch inzicht 
• door toename kracht eenhandige technieken, hoge bal e.d. trainbaar 
• duurtraining in aantrekkelijke vormen 
 
A-jeugd 
• stabilisering motivatie, keuze voor recreatiehockey of wedstrijdhockey 
• training/coachen afstemmen op individuele motivatiestructuren 
• uitbreiding individuele technische kwaliteiten 
• complexe tactische vormen en opdrachten mogelijk (wedstrijdsituaties) 
 
 
Zie bijlage B voor gedetailleerde informatie over E t/m A-jeugd. 
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Teamopbouw, spel/wedstrijd, tijdsduur 
 
• F-jes spelen 3 tegen 3. Het speelveld bestaat uit een half deel van het 23 metergebied 

(ca. 23 x 23 meter) en heeft in totaal 4 doeltjes. Ze spelen 2x15 minuten en dit is echt 
spel. Er is dan ook een spelleider bij en geen scheidsrechter. 

• 6-tal hockey wordt gespeeld op een kwart veld en een wedstrijdje duurt 2x25 minuten. 6-
tal hockey wordt beoefend door de E-tjes (soms ook door gevorderde F-jes) 

• 8-tal hockey is de overgang tussen 6-tal en 11-tal hockey. Een wedstrijdje duurt 2 x 30 
minuten en wordt gespeeld op een half veld. Het 8-tal hockey wordt beoefend door D-tjes 
(en soms ook door de gevorderde E-teams). Deze teams heten dan 8D-teams en niet D8, 
want D8 zou het 8e D-team van een club zijn! 

• 3-, 6- en 8-tallen vallen onder “de jongste jeugd” van een club. Het gaat hier vooral om 
het plezier van het hockeyen en nog niet zo zeer om het winnen of verliezen. Het is spel 
en nog geen wedstrijd. Een spelleider kan het spel dan ook stil leggen en de situatie 
toelichten. Voor spelregels van de jongste jeugd: www.hvbleiswijk.nl > publicaties 

• Bij 11-tal hockey worden wedstrijden gespeeld en zijn er twee scheidsrechters die het 
geheel in de hand moeten houden. 

 
Zie bijlage C voor een specifiek leerplan doelverdedigers E t/m A. 
 
 
 

3. Benaming teamspelers 
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K keeper / doelverdediger 
VV Vrije Verdediger / Laatste Man / 

Ausputzer / Libero / Sweeper 
RA Rechtsachter / Rechter 

Vleugelverdediger 
VS Voorstopper / Centrale Verdediger 
LA Linksachter / Linker 

Vleugelverdediger 
RM Rechtsmidden / Rechter Middenvelder 
MM Midmid / Midden Middenvelder / 

Centrale Middenvelder 
LM Linksmidden / Linker Middenvelder 
RV Rechtsvoor / Rechterspits / Rechter 

Vleugelspits 
MV Midvoor / Centrum Spits 
LV Linksvoor / Linkerspits / Linker 

Vleugelspits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPELSYSTEEM (K)-1-3-3-3  

K 
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4. Taak / functie / capaciteiten teamspelers 
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Selectiecriteria; waar kijken we naar bij de selectie? 
 
 KEEPER 

• zeker geen “zwemmers” 
• opstelling, uitlopen/lijn verdedigen 
• techniek (trappen, lopen, hoge ballen, evt. 

rebounds, stickwork) 
• samenwerking met en coachen van de defensie, 

aanwijzingen geven 
• reflexen/reactievermogen in ‘t algemeen en atletisch 

vermogen in ‘t bijzonder 
• “kijken” bij het wegwerken 

 

Een keeper stopt de houdbare ballen en heeft geluk bij de onhoudbare! 
 SWEEPER 

• loopvermogen/loopsnelheid… persoonlijkheid 
• goed begrip voor/van: 

- eenvoudige en doelmatige spelopvatting 
- goed inzicht in de ruimte (spreiden van ’t 

spel, wat over links komt, gaat er rechts 
weer uit) 

- goede slag- en stoptechniek en geen 
“instapper” 

• rugdekking, samenwerking met de 
keeper/overnames e.d. 

 

RECHTER 
VLEUGELVERDEDIGER 

• vaak de opkomende 
persoon (wel op tijd 
terug) 

• loopsnelheid héél 
belangrijk 

• SCOOP 

VOORSTOPPER / CENTRUMVERDEDIGER 
• de meest “plekgebonden” verdediger 
• werkt de ballen bij voorkeur buitenom weg 
• weet sober te spelen 

LINKER 
VLEUGELVERDEDIGER 
• een snelle loper (re 

spits tegenpartij) 
• vooral “op de punt” 

moeilijk te passeren 
• opkomend 
• SCOOP 

Voor de hele verdedigingslijn: mandekking kunnen geven, timing bij instappen/balaanname tegenstander, 
directe omschakeling defensief/offensief en bij het uitverdedigen: géén diagonale passes door ‘t centrum! 

RECHTSMIDDENVELDER CENTRALE MIDDENVELDER LINKSMIDDENVELDER 
MV’s zijn in ’t algemeen spelers met een groot loopvermogen * met een goede tackleback * weten zowel 

naar vóór als naar achter aansluiting van de linies te handhaven c.q. te herstellen * genoeg visie op 
middenveldspel/aanvalsopbouw * baseren zich op de formule breed-diep en 1-2-combinaties 

Middenvelders zijn vooral aanvallers met een defensieve inslag * voorzover de tegenstander dit toelaat, 
wordt van de LM en RM steun voor de spitsen verwacht * de CM zal zich iets defensiever gedragen;  

de CM is vaak de spelmaker, de verdeler én de “vluchtheuvel” van het team 
RECHTER 

VLEUGELSPITS 
• kan een goede voorzet 

voorlangs geven 
• heeft oog voor de 

meekomende 
rechtsmiddenvelder 

• snelle loper met 
effectieve passeer-
acties 

CENTRUM- 
SPITS 

• speler met een snel schot 
• agressief op de rebounds 
• zowel forehand als backhand stickwork 
• eigenlijk iemand, die er constant op uit is om te 

scoren 

LINKER 
VLEUGELSPITS 

• gaat niet al vanaf de 
middellijn naar de 
cirkel 

• houdt het spel breed 
• komt steeds vanaf 

de zijlijn de cirkel 
binnen 

Vleugelspitsen dienen het spel zo lang mogelijk breed te houden, m.n. in verband met 
mogelijkheden “binnendoor” * Spitsen zijn snel, handig en agressief (ook bij het storen)  
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5. Spelfasen bij balbezit en bij niet-balbezit 
 
Van een team dat in balbezit is zeggen we dat dit team per definitie 'aanvallend' speelt, alle 
spelers hebben een aanvallende taak. Een team dat niet in balbezit is, speelt dan 
tegelijkertijd 'verdedigend', alle spelers hebben een verdedigende taak. Daarom spreken we 
van aanvalstactiek en verdedigingstactiek. Zowel in het verloop van de aanval als in het 
verloop van de verdediging is een aantal fasen te onderscheiden. 

 

 
UITVERDEDIGEN 

 
• geen risico 
• vaste patronen 

 

STOREN 
 
• jagen 
• dwingen tot 

risico/foutieve passes 

 
OPBOUWEN 

 
• weinig risico 

 
 

STOREN 

 
OPBOUWEN 

 
• meer risico 
• spel verplaatsen 

 
 

VERTRAGEN 

 

KANSEN SCHEPPEN 
 

SCOREN 
 

AANVALSREBOUND 

KANSEN VERIJDELEN 
 

BLOKKEN 
 

DOELVERDEDIGEN 
 

VERDEDIGEN REBOUND 

• 

Niet-balbezittende partij 
• balbezit verkrijgen 
• doelpunten voorkomen 

uitverdedigen storen 

opbouwen onderbreken 

doelkansen 
scheppen 

doelkansen 
verhinderen 

schot op doel stoppen 

Balbezittende partij 
• balverlies voorkomen 
• doelpunten maken 

BALBEZIT 
 
Uitverdedigen 
• geen risico nemen, ieder balverlies betekent een scoringskans voor de tegenpartij; 
• vaste patronen geven zekerheid, waarbij spelen naar de zijkanten van het veld veiliger is 

en meer ruimte schept dan spelen door het midden 
• camoufleer de bedoeling 
• voorkom (onnodige) technische fouten 
• probeer snel uit te verdedigen als de tegenstander nog onvoldoende georganiseerd is 
• zodra de achterste veldspeler balbezit krijgt moet in achterwaartse richting gezorgd 

worden voor rugdekking 
 
Opbouwen 
• op eigen helft geen risico. Op de helft van de tegenstander mag meer risico genomen 

worden, b.v. spel verleggen naar de andere vleugel 
• veel afwisseling in de combinaties (breedte- of dieptepasses, korte of lange passes) 
• solospel en combinatiespel afwisselen 
• opkomende spelers uit de achterste lijn en terugvallende spitsspelers zorgen voor variatie 

en verrassing 
 
Kansen scheppen 
Kansen scheppen wil zeggen: proberen jezelf of een medespeler in de cirkel in een zodanige 
positie te brengen, dat een doelpoging ondernomen kan worden, waarbij volgende 
kenmerken van belang zijn: 
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• initiatief nemen 
• penetreren in de cirkel 
• solospel en combinaties afwisselen 
• achterlijn proberen te halen om te komen tot een voorzet 
• risico’s nemen 
 
Afwerken op doel en aanvalsrebound: 
• direct schieten in cirkel 
• attent zijn op tipin- en reboundmogelijkheden 
• niet aarzelen 
 
NIET-BALBEZIT 
 
Storen 
In de voorste lijn wordt het uitverdedigen van de tegenpartij op een zodanige manier 
gehinderd, dat balbezit wordt verkregen, direct of door het uitlokken van een foutieve pass: 
• afspeellijnen afschermen 
• afspeellijnen bewust vrijlaten of totaal blokkeren 
• indien er veel stoorspelers zijn: balbezitter voortdurend onder druk zetten om zo foutieve 

passes af te dwingen (voorwaarde hierbij is wel dat de spelers in de middenlinie en de 
achterste linie zonedekking spelen en vóór hun tegenstander komen) 

• fel jagen (bij voldoende stoorspelers) 
 
Op het middenveld (tussen 23-meterlijn en middenlijn, op de helft van de tegenstander) 
wordt de aanvalsopbouw van de tegenpartij onderbroken: 
• rugdekking 
• ook hier bewust speellijnen blokkeren of vrijlaten 
• fel tackleback spelen 
• balbezitter onder druk zetten 
 
Vertragen 
Op de eigen helft, vooral bij numeriek overtal van de tegenpartij, moet geprobeerd worden 
om de snelheid van de aanval van de tegenpartij te drukken om zo tijd te creëren om meer 
spelers terug te laten komen en om de verdediging te organiseren: 
 
• afspeellijnen afschermen, breedtepasses uitlokken 
• balbezitter naar de zijkant dwingen 
• niet 'happen' 
• overnemen van taken en posities 
 
Kansen verijdelen/blokkeren/rebound 
Deze fase speelt zich af tussen de 23-meterlijn en de achterlijn op de eigen helft: 
• schot blokkeren op de plaats waar geschoten wordt 
• Na blokkeren of bij een rebound van de keeper: bal zo snel mogelijk naar de zijkant uit de 

cirkel spelen 
• aamenwerking tussen keeper en de verdedigers: als de keeper uitloopt om een schot te 

pareren, neemt de verdediger de positie achter de keeper (op de lijn) over 
 
TACTIEK 
 
Tactiek is onder te verdelen in individuele tactiek en collectieve tactiek. 
Met individuele tactiek bedoelen we het tactisch handelen van een enkele speler in de 
gegeven situatie. 
Met collectieve tactiek kunnen we bedoelen: 
• het tactisch handelen van het team als geheel: teamtactiek 
• het tactisch handelen van de te onderscheiden linies in het team: linietactiek 
• het tactisch handelen van aantallen spelers die min of meer toevallig zo gegroepeerd zijn: 

groepstactiek 
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Individuele tactiek 
De individuele tactiek ( = het tactisch handelen van een enkele speler in een situatie) per 
spelfase is uit de punten, genoemd bij teamtactiek, te herleiden. Daarnaast zijn er de 
individueel tactische principes die ten grondslag liggen aan de uitvoering van technieken en 
teamtactische aspecten: 
• speel eenvoudig en denk aan: kijken - aannemen – afspelen 
• laat de bal het werk doen 
• stel je in dienst van het elftal 
• wees aanspeelbaar 
• korte passes zijn eenvoudiger dan lange 
• ga de bal tegemoet 
• geef speelbare ballen af 
• maak het je medespeler eenvoudig 
• geef de bal af als je medespeler door zijn gedrag daarom vraagt 
• de niet-balbezittende speler heeft vaak het initiatief 
• bied je aan na een pass (give and go) 
• breng variatie in je spelgedrag door schijnbewegingen toe te passen 
• camoufleer je bedoelingen 
• blijf buiten stickbereik van je tegenstander 
• versnel als er ruimte is 
• verdedig uit naar de zijkanten van het veld, maar niet te dicht bij de lijnen 
• verzorg de tackleback op je (directe) tegenstander 
• geef rugdekking 
• wissel breedte- en dieptespel voldoende af 
 
Teamtactiek 
Als we kijken naar de teamtactiek (= het tactisch handelen van het team als geheel), dan is 
voor iedere fase zoals aangegeven in het voorgaande schema een aantal richtlijnen te geven. 
 
Linietactiek 
Linietactiek is het tactisch handelen van de te onderscheiden linies. Afhankelijk van het 
afgesproken spelsysteem en het spelconcept worden afspraken gemaakt hoe de linies zich 
tactisch gedragen bij balbezit en bij niet-balbezit. 
 
achterste linie 
• organisatie: 4 spelers; 3 mandekkers en 1 vrije verdediger of 3 mandekkers en 1 vrije 

verdediger die inschuift naar het middenveld aanvallend 
• opkomen van vleugelverdedigers of één van de centrale verdedigers 
 
middenlinie 
• organisatie: 4 spelers, spelend in een vierkant, in een ruit of op een lijn 
• 3 spelers, spelend op een lijn of in een driehoek, waarbij gekozen kan worden tussen 

aanvallend (punt driehoek naar achteren) of verdedigend (punt driehoek naar voren) spel 
 
voorste linie 
• organisatie: 3 spitsen of 2 spitsen, in het centrum en middenvelders komen via de 

buitenkanten op, of 
• 2 spitsen, aan de zijlijn en middenvelders komen via het centrum op 
 
Groepstactiek 
Groepstactiek is het tactisch handelen van een aantal spelers dat min of meer toevallig 
gegroepeerd staat en dat gezamenlijk een bepaalde spelsituatie moet oplossen. Dit hoeven 
dus niet spelers uit een bepaalde linie te zijn. Hierbij krijgen we direct te maken met 
positiespel. 
 
Het positiespel is in te delen in: 
a) situatie met numeriek overtal voor de balbezitters 
b) situatie met numeriek evenwicht 
c) situatie met numeriek overtal voor de niet-balbezitters 
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Cursusavond 2 
 

WAT IS AAN TE LEREN, TRAINBAAR? 
 
6. Techniek, tactiek, conditie, mentaliteit 
 
Trainen is het doelgericht en methodisch voorbereiden op het bereiken van een zo hoog 
mogelijk prestatieniveau óf, anders gezegd, het systematisch en regelmatig werken aan de 
verbetering van de prestatie. Vereist van de trainer dus een goede opbouw en overwogen 
trainingsplan (volgt later bij punt 7). 

 

BEGINSITUATIE TRAINING 

EVALUATIE 

DOELSTELLING 

Beginsituatie: 
• Wat weten ze al? Technisch/tactisch/etc.  
• Prestatief of recreatief? 
• Hoe groot is de groep? 
• Waar komen ze vandaan? 
• Welke oefenstof is nodig? 
• Hoe aanbieden? 
• Welke materialen zijn nodig? 
• Enzovoorts. 
 
PPD = Praatje, plaatje, daadje (+ observeren, corrigeren, oefenen) 
Methodisch: 
• van makkelijk naar moeilijk 
• van eenvoudig naar complex 
• van bekend naar onbekend 
 
WAT IS TRAINBAAR? Zie bijlage D. 
(techniek, tactiek, motoriek en mentaliteit; techniek nooit los zien van tactiek v.v.) 
 
Ideale Trainer 
BELANGRIJKSTE: 
• kennis van zaken (techniek/tactiek/spelregels), analytisch vermogen 
• inzicht en kennis van kenmerken leeftijdsgroepen (zie cursusavond 1) 
• oprechte interesse, respect voor anderen, tolerant (redelijke mate van vrijheid 

toelaatbaar) 
VERDER: 
• actieve houding, gemakkelijk zittende kleding (geen regenjas met kaplaarzen) 
• juist stemgebruik (nuanceren), soms combineren met gebaren 
• oefenstof aanbieden, aansporen, corrigeren, waarderen 
• schriftelijke voorbereiding, denken aan hoofdpunten 
• staat vóór de groep, kijkt in de zon, praat met wind mee 
• leidt het spel, benadrukt fairplay, speelt zelf niet mee, houdt altijd doel in de gaten 
Zie ook de TRAINER/COACH-MAP van de HVB. 
 
Ideale Coach: zonder twijfel is combinatie van trainer en coach in één en dezelfde persoon 
ideaal; zo niet: goede communicatie noodzakelijk tussen trainer en coach. 
HVB TRAINER/COACH-MAP – wie wordt coach? “In principe kan elke gemotiveerde ouder of 
elk seniorlid coach worden. Hockeykennis is een voordeel, maar geen must, want: wat niet is, 
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kan nog komen…” Geen verstand van zaken geeft geheid problemen! Heeft men deze cursus 
gevolgd, dan is dat een goede basis bij aanvang coachschap. 
Zie voor eisen waaraan de “ideale coach” zou moeten voldoen de HVB TRAINER/COACH-MAP 
(ter inzage in het clubhuis). Staan sowieso een heleboel nuttige dingen in! 
Realiseer je als coach, dat bij succes de spelers alle lof krijgen en bij verlies de schuld bij de 
coach ligt! 
 
 
 

7. Hoe zit een training in elkaar? 
 
Symbolen 
Voor het noteren van een training op papier wordt gebruik gemaakt van specifieke symbolen 
(zie bijlage E). Dit zijn ook de symbolen die wij zullen hanteren. 
 
Indeling 
De (TC van de) vereniging geeft aan de trainers aan welk doel aan het eind van het jaar of in 
een aantal jaren moet zijn bereikt. Om de daarvoor vereiste oefenstof methodisch te kunnen 
opbouwen, begin je met het opstellen van een jaarplan (meerjarenplan); dus wat moet de 
groep aan het einde van het jaar kunnen! 

Dit jaarplan werk je vervolgens uit in periodeplannen en het periodeplan geeft de leerstof 
voor de trainingen, de lesindeling. 
 
Opstellen van jaarplan en periodeplan 
Het is dus aan te bevelen het jaarplan op te stellen in samenwerking met anderen, 
bijvoorbeeld TC, Coördinator Trainer/Coaches, Minicommissie of soms ook het bestuur. Er 
wordt een beleid uitgestippeld en een zeker doel of streven vastgelegd. Het is ook uitermate 
belangrijk dat de coach, als je zelf geen trainer/coach bent, hiervan tot in detail op de hoogte 
is/wordt gebracht. 
 
Om tot een jaarplan te komen, is het van belang eerst te inventariseren. Hoe is de 
samenstelling van de groep, hoe vaak kan/moet er per week getraind worden, welke 
materialen zijn aanwezig, etc. Vervolgens kan een min of meer realistisch jaarplan worden 
opgesteld, dat bestaat uit 4 periodeplannen. Het hockeyseizoen kunnen we immers in 4 
periodes verdelen: 
• voorbereiding (aanloop nieuwe seizoen) 
• 1e helft competitie (tot winterstop) 
• winterstop 
• 2e helft competitie 
 
De voorbereidingsperiode is een periode waarin de basisconditie op peil wordt gebracht en 
waarin een aantal oefenwedstrijden gespeeld wordt. Deze periode is vooral bij de hogere of 
topteams van belang. Voor de overige teams begint het hockeyseizoen eigenlijk pas als de 
scholen ook weer beginnen. Toch zou een korte voorbereidingsperiode goed zijn voor alle 
teams, al is het maar als een inventarisatie van hoe ver de groep is. (Accent ligt dan op 
conditie en stickgevoel). 
 
Voor de overige 3 periodes worden vervolgens eveneens periodeplannen opgesteld. Ook 
hierin worden één of meer doelen geformuleerd. We inventariseren het aantal weken dat in 
de bepaalde periode ter beschikking staat en houden daarbij rekening met eventuele 
vakanties en het uitvallen van een enkele training door andere omstandigheden. 
 
Tenslotte het trainingsplan of trainingslesschema: 
Voor iedere afzonderlijke training wordt tot slot een trainingsplan opgesteld. Dit trainingsplan 
heeft een doel dat is afgestemd op realisatie van het periodeplan en uiteindelijk ook weer van 
het jaarplan. 
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Een training moet je (schriftelijk) hebben voorbereid voordat je naar het veld gaat. Je moet 
van tevoren dus weten wat je de groep wilt gaan leren, welke oefeningen je hiervoor gaat 
gebruiken, welke materialen je nodig hebt, welke aanwijzingen je moet/ kunt geven (denk 
aan methodische opbouw), etc. 

In de opbouw naar het einddoel proberen we uiteraard een logische (methodisch-didactische) 
volgorde aan te brengen en niet, alhoewel misschien wel leuker, steeds wat anders te doen. 

Een methodische opbouw geldt voor iedere training, maar ook voor de langere 
termijnplanning. Je zult beginnen met de makkelijkere technieken en deze worden, naarmate 
het jaar of de jaren vorderen, steeds moeilijker. Ook de oefeningen/oefenvormen per training 
beginnen eenvoudig, maar worden steeds complexer en de weerstand bij de uitvoering wordt 
steeds verder opgevoerd. 

 
Passieve, halfactieve en actieve weerstand 
Om oefeningen steeds meer op wedstrijdsituaties te laten lijken, kunnen er ‘weerstanden’ 
worden toegevoegd aan de oefening. 

• een passieve weerstand kan gewoon een pylon of een rijtje pylonen zijn, bijv. bij het 
oefenen van een passeerbeweging 

• een halfactieve weerstand is bijv. een speler die als verdediger wel meeloopt maar niet 
vol verdedigt, zet alleen een beetje druk op de aanvaller(s), of steekt alleen een stick uit 

• een actieve weerstand is dan dus een speler die gewoon echt als “tegenstander” gezien 
kan worden en die de bal serieus probeert af te pakken of te onderscheppen 

 
Het trainingsplan is altijd als volgt opgebouwd:  
• Warming-up (WU) – ca. 10 minuten 
• Kern 1 (K1 – aanlerend) – ca. 20 minuten 
• Kern 2 (K2 – beoefenend, vaak met afronden op doel) – ca. 15 minuten 
• Spel (partijvorm met evt. extra aandacht voor het geleerde in de training) – ca. 15 

minuten 
 
We dienen ons te realiseren, dat wanneer het doel van een trainingsplan niet wordt gehaald, 
we daar in een volgende training op terug moeten komen. Pas als de ene doelstelling bereikt 
is, gaan we met de volgende verder en evt. zal het einddoel moeten worden “bijgesteld”. 
Daarom is evaluatie van iedere training van groot belang! 
 
Veiligheidsaspecten 
Als trainer ben je verantwoordelijk voor wat er tijdens een training gebeurt. Een ongeluk zit 
in een klein hoekje en natuurlijk kun je nooit alles voorkomen, maar door extra aandacht te 
schenken aan het veiligheidsaspect kun je de kans op een ongelukje wel tot een minimum 
beperken. Bijvoorbeeld niet na schot op doel de bal ophalen, maar pas als de trainer het 
aangeeft; als iedereen klaar is, ballen uit doel halen. Anders krijg je situaties waarbij iemand 
net z’n bal uit het doel haalt, terwijl de volgende de bal er zo hard mogelijk in probeert te 
slaan … 
Maar ook zorgen dat er geen ballen in de oefening liggen of spelers door de oefening heen 
lopen, etc. 
 
Zie bijlage F, G en H voor voorbeelden van resp. een jaarplan, periodeplan en training. 
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8. Techniek 
 
Hoe hou je je stick vast: linkerhand boven; rechterhand techniekafhankelijk 
Hoe loop je met stick in één hand: voorkeur voor rechterhand midden aan steel 
  
Basistechnieken: (ZEER BELANGRIJK) 
 
• Drijven (fhd/bhd, bal aan stick / bal met tikjes) 

techniek van het drijven, eerst alles fhd, dan alles bhd: 
o bal aan stick, recht vooruit, langs rij pylonen,  
o om pylonen (linksom /rechtsom) 
o idem maar dan met tikjes 
o drijven met stoppen / toedekken 
o slalomvormen 
drijven met richting veranderen: 
o op signaal (roepen) 
o aantal fluitsignalen   methodische opbouw 
o armbewegingen (‘vision’) 

 
Allemaal verschillende oefeningen, die methodisch kunnen worden opgebouwd door 
snelheid op te voeren, afstand bal – lichaam te vergroten (vision) (zie bijv. Teun de 
Nooijer), weerstand vergroten (mijnenveld met pylonen). 

 
• Slaan (fhd/bhd, vanuit stand / uit loop, recht vooruit / naar rechts/links, bhd hoog/laag) 

Vanuit loop beginnen met drijven met tikjes, tikje als rechtervoet vóór is (dynamisch 
slaan). NB: advies schuifslag        NIET aanleren! 

 
• Stoppen, aannemen (fhd/bhd, hoog/laag, doodstoppen, controle + vervolgactie, 

noodstop) -fhd stoppen in frontaal positie, links van het lichaam, rechts van het lichaam, 
dwarspositie 
oefeningen: 
o stoppen toerollende bal – stilstand 
o idem van links 
o idem van rechts 
o idem 45 graden van links 
o idem 45 graden van rechts 
o stoppen van half hoge bal 
o idem hoge bal 
zelfde maar nu met hoge bhd of juist lage bhd 
methodische opbouw: 
o alles in stilstand 
o alles in loop 
o alles met passieve / (half)actieve weerstand 
o inbrengen vervolgactie (aannemen) 
zelfde oefeningen, cirkel in, doelschot 

 
• Pushen (uit stand / uit loop, uit loop linkervoet voor / rechtervoet voor) 
 
Bijzondere technieken: 
Jab : stick in één hand (links), op het moment dat linkervoet voor is een 

scheppende beweging maken onder de bal 
Reikslag/lunge : zijwaartse beweging, waarbij de stick in de linkerhand is en ver naar 

voren wordt gereikt; kan ook met rechts 
Flick(stroke) : wegslingeren van bal door met stick onder de bal te kruipen (door de 

knieën), op te lichten en weg te pushen vlak (2 à 3 m) boven de grond 
Blow (bhd low) : bhd-slag waarbij de bal iets omhoog gaat doordat het puntje van de stick 

niet alleen tegen, maar ook onder de bal wordt geslagen 
Scoop : over grotere afstand door de lucht pushen/slingeren van de bal 
Flats : slag met stick bijna over de grond (wordt steeds vaker gebruikt!) 
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Bully : éénmaal grond raken en éénmaal stick van de tegenstander, vervolgens 
bal spelen 

Snijer : ongecontroleerd hoog slaan door blad van de stick schuin te houden op 
moment van raken van de bal 

Holle rugslag : vanuit de holle rug, in de loop, op moment dat rechterbeen voor is, naar 
rechts slaan 

Double grip : korte slag met verkorte stick door handen bij elkaar te houden (vervangt 
holle rugslag) (wordt ook vaak Australische slag genoemd) 

Steal : bal stelen van tegenstander door van achter, onder stick tegenstander, 
met haak bal weg te halen 

Shave : als Steal, maar met bijna horizontale stick 
Indian dribble : bijzondere vorm van drijven; heen en weer halen van de bal voor je 

lichaam (wc-rolletje) 
Air dribble : idem, maar nu bal los laten en beweging in de lucht maken 
 
Passeertechnieken: haringtruc, trappetje/stoeltje, dummy, shuffle, drag 
 
Samenspel: 1-2tje, switch/plaatswissel, driehoekjes, vrij lopen en aanbieden (lummelen), 

begrippen breed en diep 
 
 
 
9. Tactiek 
 
OPSTELLINGEN / SPELSYSTEMEN 
3-tallen 1 – 2 
6-tallen 2 – 1 – 2   of 1 – 2 – 2 
8-tallen 1 – 3 – 3 of 1 – 2 – 2 – 2 
11-tallen 1 – 3 – 3 – 3  
Bij topjeugd en senioren kunnen andere systemen worden geleerd, zoals: 
4 – 3 – 3, 1 – 3 – 4 – 2, 3 – 2 – 3 – 2, 4 – 2 – 4, 1 – 4 – 2 – 3, 1 – 4 – 3 – 2, 3 – 3 – 4,  
4 – 4 – 2 enz. 
 
DEKKINGSSYSTEMEN 
• Ruimtedekking: vaste ruimte, maakt niet uit welke tegenstander 

ook wel vaste man, maar de ruimte daar omheen (man-ruimte) 
• Zonedekking: vaste zone, maakt niet uit welke tegenstander 
• Mandekking: vaste man, waar ook op het veld op z’n lip/huid aan balkant; 

interceptie / platte driehoek aan niet-balkant 
• Rugdekking/guarding: extra verdediger die jou rugdekking geeft. (Benaming van guard 

kan ook in aanvalssituaties voorkomen, dit is dan de persoon die 
schuin achter de aanvaller met bal meeloopt en dus ook hier 
rugdekking geeft.) 

 
PRESSIE SPELEN 
• Druk uitoefenen op tegenstander, hoop op balverlies van tegenstander. 
• Veel manieren: full press, half-court press, druk, jagen, etc.  
• Alleen zinvol als hele team meedoet; ketting zo zwak als zwakste schakel. 
 
PASSING 
Driehoekjes spelen, geen van Gend & Loos-hockey, DTYP (jeugd, Don’t Tellegraph Your 
Pass), waar en wanneer duel opzoeken etc. 
 
WISSELEN 
• Altijd bij middenlijn aan de kant van de dug-outs, overnemen taken, opdracht meegeven 

aan de wisselspeler. 
• Ook voor korte instructie kan even kort een wissel ingezet worden. 
• Als wissel altijd klaar zijn om in te komen; evt. (kort) warmlopen. 
• Kijken bij uit veld lopen (geldt breder; ook bij blessures). 
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DODE SPELMOMENTEN 
• Het nemen van vrije slagen, strafcorners (aanvallend en verdedigend, rebounds), lange 

corners (aanvallend en verdedigend), strafballen. 
• Hoe (uit)verdedigen (kommetje, lange bal, scoop, via welke kant, ruimte achter 

tegenstander; channelen, niet instappen, verlengde stick). 
• Hoe aanval opbouwen (dreiging). 
 
 
 

10. Spelvormen en warming-upspelletjes 
In bijlage K vindt u een vijftigtal voorbeelden. 
 
 
 

11. Tips 
 
• NOOIT commentaar op de leiding (noch spelers, noch coaches). 
• Zonden overdenken na de wedstrijd; bij balverlies tackleback. 
• Coach elkaar, d.w.z. man/vrouw vóór je; niet over hele veld. 
• Niet schreeuwen om bal; hoort tegenstander ook en sta je wel zo vrij? 
• Nooit schelden en fitten op elkaar; altijd positief en opbouwend. 
• Laddertje in je spel gebruiken; steeds beetje meer als het goed gaat, maar begin met 

sober spelen. 
• M.n. in de cirkel van de tegenstander is een voet van de tegenstander je beste kameraad 

(impliceert meer kans met strafcorner dan met individuele actie). 
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BENJAMINS (benjamins van 6 jaar spelen geen competitie; 
in dit document geldt de omschrijving van een 7-jarige 
benjamin ook voor een 6-jarige benjamin) 
 
Benjamins zijn kinderen uit groep drie/vier van het basisonderwijs. Dat zijn kinderen die vóór 
1 oktober van het schooljaar zes/zeven jaar zijn geworden. Zij blijven Benjamins tot het 
einde van het schooljaar en dat is dan ook tevens het einde van het hockeyseizoen. 
 
Hockey is een moeilijk spel en het "hockeyen" met Benjamins is zeer specifiek en 
arbeidsintensief. Beter is te spreken van "spelen" met de Benjamin. Het leerproces t.a.v. 
stick- en balvaardigheid verloopt langzaam. Het leerproces t.a.v. samenspelen verloopt nog 
langzamer. Veel geduld is geboden en veel vakmanschap vereist. Ook de 
terreinomstandigheden moeten optimaal zijn om er voor de kinderen een plezierig en 
leerzaam Benjaminjaar van te maken. 
 
Kenmerken van de Benjamin 
 
Bij de groep horen is belangrijk 
De 3e/4e-groepers (6/7 jaar) zijn "kleuter-af'. Ze kunnen nog opgaan in hun eigen spel en 
eigen wereld, maar zijn ook al veel meer gericht op andere kinderen; op wat andere kinderen 
doen. Ze vinden het belangrijk om bij een groepje te horen. Zo'n groepje kan ook het 
hockeygroepje zijn. Het bij zo'n groepje (willen) horen, is vaak nog belangrijker dan wat dit 
groepje doet. 
Voor een Benjamin is het heel fijn als er vriendjes of vriendinnetjes bij het hockeygroepje 
zijn. Heeft het kind weinig aansluiting met het groepje, dan zal het speluur niet zo boeien en 
is de kans groot dat het kind afhaakt. Kinderen van deze leeftijd kiezen niet echt voor 
hockey. Overigens blijft de invloed van de ouders op het gedrag van de kinderen nog erg 
groot. 
 
Er is een begin in het spelen tegen elkaar 
Speelt een kind in de kleuterfase nog veel alleen of naast andere kinderen, langzamerhand 
gaat het meer met anderen doen. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de 
spelkeuze. 6/7-jarigen staan aan het begin van het leren spelen tegen elkaar; wie of welke 
ploeg kan iets het beste, wie wint er en wie wint er niet? 
 
Spelen tegen elkaar betekent niet altijd dat in het spel rekening moet worden gehouden met 
tegenspelers. Spelers kunnen beiden hetzelfde doen en de resultaten met elkaar vergelijken. 
Bijvoorbeeld: wie schiet de bal de meeste keren door het poortje of wie is het vlugst aan de 
overkant? Kinderen leren zichzelf hier te vergelijken met anderen. Dit vergelijken niet altijd 
doen en zeker niet teveel aandikken. Vooral het kind dat nog niet zo goed speelt, moet 
hiertegen worden beschermd! 
 
Er kan ook zo tegen elkaar gespeeld worden, dat er wél rekening gehouden moet worden met 
tegenspelers. Bijvoorbeeld een tikker die moet worden ontweken, of een afpakker die moet 
worden omspeeld. Het valt vaak niet mee om op zo'n manier tegen anderen te spelen. De 
bedoelingen van de tegenspeler moeten worden ingeschat en er moeten dingen worden 
gedaan, die de ander niet verwacht. Een kind kan aanvankelijk maar op één tegenspeler 
tegelijk letten. Het rent b.v. weg voor de ene tikker en wordt ineens getikt door de andere 
tikker, die hij helemaal was "vergeten"! Langzamerhand verandert dat en overziet het kind 
meer gelijktijdig de dingen die b.v. twee tikkers doen. 
 
Het allermoeilijkst is om samen met medespelers tegen meer tegenspelers te spelen. Het 
leren om samen te werken om anderen te verschalken. Met tikspelletjes lukt dat de 3e/4e-
groepers over het algemeen wel, maar met hockeyen is dat te moeilijk; ze moeten dan 
immers de bal samenspelen om meer afpakkers voorbij te gaan! 
 
Benjamins zijn goed aanspreekbaar op regels 
De 3e/4e-groepers zijn al goed aanspreekbaar op regels die in een bepaald spel gelden. In 
veel gevallen houden ze precies in de gaten of iemand de regels overtreedt. Sommigen letten 
daar wel eens zoveel op, dat ze vergeten zelf weg te lopen voor een andere tikker. Het valt 
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niet mee om als begeleider bij deze kinderen de regels flexibel toe te passen, b.v. door bij 
een mindere speler iets door de vingers te zien. De anderen vinden dat onrechtvaardig: 
regels zijn regels en ze gelden voor iedereen! Als spelbegeleider zult u op dit punt subtiel 
moeten laveren. 
 
Benjamins zijn snel afgeleid 
Benjamins kunnen lang niet altijd hun aandacht bij de opdracht houden. Ze dwalen in hun 
gedachten en blikken af. Ze komen ook te pas en te onpas hun verhalen van school en thuis 
vertellen. Door belangstelling te tonen en er op in te gaan kunt u de kinderen aan u binden. 
Maar dan op tijd weer: "Kom, we gaan weer door met ons spel". Geduld is bij deze 
leeftijdsgroep een schone zaak! 
 
Een uitdagende situatie nodigt uit om te spelen 
Voor de Benjamins, maar eigenlijk voor iedereen, geldt dat een uitdagende situatie als het 
ware zal uitnodigen om te gaan spelen. Hoe concreter het resultaat van handelingen in een 
spel is, des te meer spreekt het de anderen aan. Dus iets omver laten schieten is beter dan 
een bal tussen twee lijnen van de 23-meterlijn door te laten spelen; een leeg conservenblik 
maakt meer herrie dan een omvallende pylon. Te abstracte zaken hebben nog weinig 
betekenis voor kinderen. 
 
Benjamins kunnen ook zelfstandig spelen 
Het zou onjuist zijn om voor de 7-jarigen alles te regelen. Ze kunnen al heel wat zelf. Ze 
houden b.v. heel goed in de gaten of de afgesproken regels worden nageleefd. We kunnen de 
kinderen best opdracht geven om bepaalde problemen zelf op te lossen. B.v.: hoe kun je je 
zo goed mogelijk over een speelveld verdelen zodat het voor de lopers moeilijk wordt de 
overkant ongetikt te halen. Dat biedt ook mogelijkheden om in verschillende groepjes te 
werken; we hoeven niet overal, altijd bij te zijn! Ze kunnen best even zelfstandig spelen. 
Even, want ze zijn immers snel afgeleid! 
 
Er zijn niveauverschillen 
Ten slotte moet worden vastgesteld dat er ook bij deze jonge kinderen al sprake is van 
verschil in niveau van spelen. Sommigen hebben al balletjes geslagen met vader of moeder, 
broers of zusjes; anderen hebben een goede gymleraar op school en/of hebben gewoon veel 
aanleg. Denk niet te snel dat een kind, dat wat op de achtergrond blijft, per definitie niet zo 
goed zal spelen. Dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. 
 
Samenvattend 
• voor Benjamins is het "bij de groep horen" belangrijk 
• ze richten zich al op anderen, op wat anderen doen 
• er is een begin in het spelen tegen elkaar 
• ze zijn goed aanspreekbaar op regels 
• ze zijn snel afgeleid 
• een uitdagende situatie nodigt uit om te spelen 
• ze kunnen slechts een korte tijd zelfstandig met een spel bezig blijven 
• er zijn niveauverschillen 

 
Het belang van een goede begeleiding 
In het voorafgaande is al duidelijk gemaakt dat het geen eenvoudige zaak is een groep 
Benjamins te begeleiden. Een goede begeleiding is noodzaak. Ook voor de JHT-er 
(JeugdHockeyTrainer) ligt hier mogelijk een taak. 
 
Waak er als JHT-er voor dat de kinderen door een te vroege start, onvoldoende begeleiding 
of een niet-aangepast programma geen zin meer hebben in hockey, en afhaken! Dat komt de 
vereniging en de kinderen niet ten goede. 
 
Een begeleider moet 
• het leuk vinden om met de allerkleinsten te spelen 
• inzicht hebben in de specifieke kenmerken van deze leeftijdscategorie 
• inzicht hebben in spelactiviteiten, in het bijzonder in hockeyachtige spelen 
• veel geduld hebben 
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Een spelbegeleider dient bij voorkeur niet te veel Benjamins onder zijn hoede te hebben:  
1 begeleider op maximaal 8 kinderen. De spelbegeleider van een groep Benjamins kan zich 
laten bijstaan door een of meerdere "hulpbegeleiders". 
 
Het lesgeven 
Bij het lesgeven aan kinderen uit deze leeftijdsgroep moeten we rekening houden met de 
volgende punten: 
 
Een activiteit moet goed georganiseerd worden 
Het is bij Benjamins heel belangrijk om de spelactiviteit zo goed mogelijk te organiseren. 
Zaken als de grootte van het veld, wie er tegen elkaar spelen, de speelregels enz. moeten 
goed worden gekozen, geregeld en uitgelegd. Dat is zeker zo belangrijk als het geven van 
aanwijzingen tijdens het spel. 
 
Een activiteit moet de kinderen uitdagen 
Kies en organiseer de spelactiviteiten zodanig, dat die voor de kinderen op een of andere 
manier "spannend" zijn. Heel belangrijk is ook hier weer de grootte van het veld in relatie tot 
het aantal spelers en de verhouding tikkers/afpakkers - lopers. 
 
Aanwijzingen moeten concreet zijn 
De aanwijzingen die gegeven worden, moeten zo concreet mogelijk zijn. Benjamins hebben 
nog erg veel moeite met het zich voorstellen van abstracte zaken. Spreek de taal van het 
kind! 
 
Doe voor wat je bedoelt 
De kinderen begrijpen dan snel wat de bedoeling is. Ga niet eerst alles uitleggen. Dat duurt 
te lang en de kinderen kunnen zich niet voorstellen wat er nu precies moet gebeuren. Een 
voorbeeld (laten) geven en tegelijkertijd een korte uitleg erbij, werkt het duidelijkst en het 
snelst. 
 
Geef niet te veel aanwijzingen ineens 
Aanwijzingen geven: hooguit twee maar liever slechts één. Met meer kunnen de kinderen 
toch geen rekening houden en dan gaan ze dingen door elkaar halen. Als een Benjamin 
gelijktijdig op twee dingen moet letten, is dat vaak al te veel. 
 
Geef niet té gedetailleerde aanwijzingen 
Niet te gedetailleerde technische aanwijzingen geven. Maar al te snel redeneren we teveel 
vanuit het "plaatje" hoe een goede hockeyer pusht, slaat en aanneemt. Het is beter om 
tevreden te zijn als iets lukt en daar positief op te reageren, dan te streven naar technische 
perfectie. Dat kan echt hinderlijk zijn voor kinderen. "Het lukt wel aardig, maar....", kan op 
den duur frustrerend zijn voor de Benjamin. De motorische ontwikkeling van de Benjamin is 
nog niet zover dat ze technieken al goed kunnen leren uitvoeren. 
 
Uiteraard zijn er wel belangrijke technische principes die de kinderen kunnen/moeten leren. 
Stel de eisen niet hoger dan het Benjaminniveau! 
 
Laat de kinderen zelf spelmogelijkheden ontdekken 
Nadat er aanwijzingen zijn gegeven, kunnen de kinderen er enige tijd zelf mee stoeien. Ze 
zijn vaak slim genoeg om eigen oplossingen te bedenken. We moeten de kleintjes de ruimte 
geven om "al spelend te ontdekken" en niet al onze wijsheid vroegtijdig etaleren. Geduld is 
een schone zaak! We kunnen bij de uitvoering van een activiteit hen als opdracht geven zelf 
uit te zoeken wat een goede manier is om het te doen. Wat dat betreft kunnen de Benjamins 
het best aan om in een niet zo ingewikkelde situatie zelfstandig hun zaakjes te regelen. 
 
Een positieve benadering werkt stimulerend 
Benjamins zijn heel gevoelig voor een positieve kijk van de begeleider. Als we zeggen hoe 
goed het gaat, werkt dat stimulerend. Als kinderen hun best niet doen, hoeven we daar 
uiteraard geen vrede mee te hebben, hoewel het niet altijd verstandig is om in te gaan op 
een wat nukkig gedrag. 
 



A4 - mw06  Benjamins 
 

Zoals uit het schema “Opleiding van Benjamin naar Mini-hockey” blijkt, zullen de 
Benjamins, de 3e/4e-groepers, die aan het begin van het seizoen starten als lid van 
een hockeyvereniging, aan het einde van dat jaar aansluiten bij het Mini Hockey 
Plan Nederland. Dit wil zeggen, dat dan de voorbereiding start op het Mini-hockey. 
 
Lang niet alle verenigingen zullen kinderen uit groep 3/4 in augustus al toelaten 
tot de hockeyvereniging. Zij kiezen weloverwogen voor toelating in het voorjaar 
(periode III van het Benjaminjaar): 
• de kinderen zijn dan al iets ouder (bijna allemaal 8 jaar) en wat meer "vatbaar" voor 

hockey 
• over het algemeen is het goed weer 
• ledenwerfacties onder de basisschoolleerlingen van groep 3, 4, 5, 6, 7, en 8 hebben het 

meeste succes in deze periode 
 
Schema “Opleiding van Benjamin naar Mini-hockey” 
 

  BENJAMIN-JAAR 

Groep 3/4 Augustus Periode I 

 Herfstvakantie Periode II 

  Winterstop 

 Maart Periode III 

  Zomervakantie 

   

  MINI-HOCKEY 

Groep 5 Augustus 
Veiligheidsfase 
Fase 1 + Fase 2 

1:1 > 3:3 

 Herfstvakantie Start speelreeksen 6:6 

  Winterstop (zaalhockey?) 

 Maart Vervolg speelreeksen 6:6 

 
De Benjamin in de vereniging 
Is de vereniging wel in staat om deze wel zeer jonge kinderen goed op te vangen? 
• Is er voldoende gekwalificeerd kader? 
• Is de toestand van de velden dusdanig dat de Benjamins plezier beleven aan spelletjes 

met stick en bal? 
• Zijn we financieel in staat voldoende Benjamin-spelmateriaal aan te schaffen? 
• Zijn we bereid en in staat naast het speluur ook andere verenigingsactiviteiten te 

organiseren? 
 
Een duidelijk verenigingsbeleid t.a.v. Benjamins voorkomt veel problemen. Vertel ouders en 
kinderen wat zij van de vereniging kunnen verwachten en wat een speluur inhoudt. Maak 
vooral duidelijk, dat het deelnemen aan de speelreeksen Mini-hockey nog niet op het 
programma staat! Het opbouwen van een goed contact met ouders is van groot belang. 
Duidelijkheid voorkomt veel problemen. De vereniging dient op verantwoorde wijze aandacht 
aan deze groep te geven. Het werkboek* "Spelen met de Benjamins in de Hockeyvereniging" 
vormt hierbij een ondersteuning. Het werkboek biedt een overvloed aan spelactiviteiten; in 
hoofdstuk “Welke Spelen?” vormen de ontwikkelingsfasen van het kind de spelkeuze. 
*Het boek kan worden aangeschaft via de KNHB of ingezien via onze JJC, Henk Figee. 
 

 
© HVB 2004 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van het HVB-bestuur. 



Romeinse hockeycursus 2004/2005 Bijlage B mw06 - B1 
 

GEDETAILLEERDE INFORMATIE E t/m A-JEUGD 
 

 
© HVB 2004 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van het HVB-bestuur. 





Romeinse hockeycursus 2004/2005 Bijlage C mw06 - C1 
 

 
© HVB 2004 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van het HVB-bestuur. 

LEERPLAN DOELVERDEDIGERS 
 
Leerplan voor doelverdedigers naar leeftijdscategorie 
Om de opleiding en begeleiding van doelverdedigers vanaf de jongste jeugd tot en met de 
senioren te structureren, is het voor elke vereniging een voorwaarde om een gedegen 
keepersleerplan te ontwikkelen. Onder leerplan wordt verstaan een methodische verdeling 
van oefenstof in bepaalde fases: de oefenstof wordt daarbij afgestemd op (algemeen 
geldende) lichamelijke en geestelijke ontwikkelingskenmerken van iedere leeftijdsfase. In een 
leerplan wordt een kader aangegeven, waarbinnen een trainer elke gewenste aanpassing kan 
maken zonder dat het ten koste gaat van de doelman en zonder dat het te ver buiten de rode 
draad van het leerplan valt. Alle oefenstof en de verdeling daarvan doet recht aan het reële 
ontwikkelings- en trainingsniveau. Daarnaast moet altijd voor ogen worden gehouden dat 
plezier in trainen en spelen voorop blijft staan. 
 
Het uitgangspunt is een zo breed mogelijke ontwikkeling van de doelverdediger. Dat wil 
zeggen dat de doelman een ruime stop- en trapscholing (beide voeten trainen) krijgt naast 
het spelend leren omgaan met stick en bal zonder een al te grote belemmering in de vorm 
van klompen, legguards of handschoenen. Een veelzijdige ontwikkeling geeft een brede 
algemene basis, waarop in een later stadium specifiek kan worden voortgebouwd. Vanuit die 
visie is het onjuist kinderen van 8 jaar te laten "spelen" als vaste doelverdediger. Deze keuze 
doet tekort aan de bewegingsdrang van het jonge kind en legt het teveel beperkingen op in 
de totale (speelse) spelontwikkeling. Alle facetten van 'spelend leren' dienen beleefd en 
doorleefd te worden en de mogelijkheid daartoe moet binnen het trainings- en 
wedstrijdverloop geschapen worden. Dat garandeert, vooral op langere termijn, plezier in het 
spel. Op grond van kwaliteiten en interesses komen spitsen, middenvelders, verdedigers en 
ook keepers vanzelf naar voren. Dan is het moment gekomen om specifieke training te 
plannen zonder daarbij het element van functioneel spelend bezig zijn volledig weg te 
strepen. 
 
Voor de betreffende categorieën E t/m A wordt in onderstaande opzet aangegeven waar 
nadrukkelijk de trainingsaccenten moeten worden gelegd. Aan de hand van een dergelijke 
gestructureerde opbouw krijgt de doelman een verantwoorde opleiding van minikeeper tot 
seniorenkeeper. 
 
E-CATEGORIE (8 - 10 JAAR) 
Op deze leeftijd zal voorop staan dat elke speler ervaart wat keeper zijn is. Via een 
roulatiesysteem komt elk spelertje twee of drie keer aan bod als doelverdediger. In de week 
daaraan voorafgaand is het verstandig om in 25 a 30 minuten de meest elementaire zaken te 
oefenen met de keeper. Dat voorkomt dat hij in de wedstrijd volledig onwennig en niet 
vertrouwd met legguards in de goal staat. Juist in zo'n situatie treedt dan angst op. Bij een 
goede begeleiding kan dat voorkomen worden. De trainer geeft de elementaire vormen van 
stoppen en trappen van de bal. Voor de wedstrijd nog even 5 tot 10 minuten eenvoudige 
oefeningen en de doelman is 'klaar' voor de wedstrijd. Deze ervaringen kunnen van onschat-
bare waarde zijn in een later stadium. De keeper heeft ervaren wat het is in de goal te staan 
en de bal op zich of te zien komen na een schot of push. Specifieke keeperstraining is op 
deze leeftijd niet aan de orde. Belangrijk is dat de doelman leert hoe de uitgangshouding is. 
 
Technisch 
• meest elementaire vormen van stoppen van de bal met de klomp (bal recht op goal en 

bal schuin op goal van links en van rechts); stoppen met linker- en met rechterklomp 
(binnenkant); de afstand waarover een bal wordt aangespeeld (gerold, gepusht) loopt 
van 3 à 4 meter naar 10 a 12 meter (denk aan 10-meterlijn bij Mini-hockey). 

• trappen van de bal: 
- stilliggende bal trappen met de binnenkant van linker- en rechterklomp. Later ook met 

de punt van de klomp trappen 
- een rollende bal, die recht op de doelman afkomt, trappen met de binnenkant van de 

klomp: richtpunt aangeven, variëren 
- leren om vanuit de loop een stilliggende bal te trappen met de binnenkant van de 

klomp en met de punt van de klomp 
• leren om een stilliggende bal door middel van een push weg te spelen 
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Tactisch 
• leren van de doellijn los te komen (keepen voor de goal) 
• leren mee te bewegen met de positie van de bal 
• opstelling van de doelman bij spelsituaties (links, rechts en midden) buiten de 10-

meterlijn 
 
Conditioneel/mentaal 
• leren bewegen met 'iets' aan de benen 
• zich kunnen verplaatsen met legguards aan (tik- en overloopspelletjes) 
• verminderen van angst (niet bang zijn voor de bal) 
• incasseren dat de tegenstander scoort 
 
D-CATEGORIE (10 - 12 JAAR) 
Hier is het achttalhockey ontwikkeld als overgangssysteem van minihockey naar elftalhockey. 
Het veld bij achttalhockey omvat een half hockeyveld, waarop in de breedte gespeeld wordt. 
Er wordt gespeeld met een doelgebied van 15 x 30 meter, en er is nu sprake van het 
toekennen van een strafhoekslag. Dit is voor de doelverdediger een enorme uitbreiding. Bij 
training en coachen zal hier aandacht aan geschonken moeten worden. 
 
Er tekent zich af dat een speler de ambitie heeft in de goal te kruipen, gevraagd maar ook 
ongevraagd. Dan is waarschijnlijk een innerlijke motivatie aanwezig voor de keepersfunctie. 
In die situatie is het verstandig van het rouleersysteem af te zien en te kiezen voor een vaste 
doelman. Mocht deze situatie zich niet voordoen dan zal het rouleren langer moeten 
aanhouden, waarbij te overwegen valt of de desbetreffende speler dan niet voor één, maar 
voor twee of drie wedstrijden aaneen het doel verdedigt. Op deze wijze is er al een eerste 
kwantitatieve selectie, omdat slechts vijf of zes spelers nodig zijn voor het keepen gedurende 
een heel seizoen. Opdracht voor de trainer-coach luidt vanzelfsprekend altijd om het doel 
verdedigen op zich aantrekkelijk te maken en te houden. Het creëren van een eigen, 
gewaardeerde plaats temidden van de veldspelers (geen uitzonderingspositie) kan veel 
twijfelaars over de streep helpen. 
Plezier in het keepen blijft voorop staan, want dat kweekt enthousiasme en is de juiste 
benadering om de keeper te motiveren er serieus mee door te gaan. Te allen tijde staat de 
techniek binnen de specifieke keeperstraining centraal met daarnaast een complete 
lichaamsscholing. 
 
Technisch 
Aanleren van de basistechnische vaardigheden; het ontwikkelen van veel balgevoel; het leren 
werken met beide voeten (voetbal hanteren). 
 
• stoppen van de bal: 

- met de binnenkant van de klomp 
- met de legguards (bal onder knie) 
- uit diverse richtingen aangespeelde ballen stoppen vanuit een verbeterde 

uitgangshouding en met verplaatsingen 
 
• trappen van de bal: 

- met de binnenkant van de klomp (naar links, rechts en midden); gericht trappen 
- stilliggende bal en toegespeelde bal (van links, rechts en midden) in dezelfde richting, 

later onder een bepaalde hoek terugtrappen, trappen met linker- en rechtervoet 
- trappen met de punt van de klomp (grotere afstand, gericht) 
- uitbouw: stoppen van de bal met links en trappen met rechts (en omgekeerd) 
- aanleren en verbeteren van het trappen van de bal vanuit de verplaatsing en in 

beweging. 
 
• wegwerken van de bal met de stick: 

- tweehandig pushen van een stilliggende bal naar links en naar rechts (forehand) in 
stand, later vanuit loop (voetenwerk) 

- een rollende bal van links, rechts en het midden wegpushen in dezelfde of andere 
richting 

- combinatie van twee vaardigheden: stoppen van de bal en vervolgens gericht 
wegpushen met de stick 
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• technisch verdedigen van de strafslag: 
- goede uitgangshouding 
- gebruik maken van beenactie 

 
Tactisch 
• opstelling voor de doellijn, afhankelijk van positie van de bal 
• meebewegen, afhankelijk waar de bal zich bevindt en loskomen van de doellijn (twee à 

drie passen voor de doellijn) 
• de doellijn durven verlaten en uitkomen naar de bal toe 
• positiespel bij vrije slagen buiten 15-meterlijn/buiten 23-meterlijn 
• oriënteringspunten leren gebruiken zoals doelpaal, cirkelrand, 15-meterlijn of strafbalstip 
 
Conditioneel/mentaal 
• wedstrijdduur neemt toe, dus de keeper moet langer in staat zijn met de uitrusting aan 

actief te blijven 
• speelruimte is groter geworden (uitkomen), waardoor de keeper beweeglijker moet zijn 

en aandacht moet houden voor de goede uitgangshouding en positie 
• druk van de tegenstander na een stopactie van de doelman neemt toe 
• vertrouwen krijgen in zowel de uitrusting als de eigen kwaliteiten 

doelpunt tegen: niet te lang daarbij stil blijven staan en concentratie op volgende actie 
richten. 

 
C-CATEGORIE (12 - 14 JAAR) 
Ideaal is als een vaste keeper zich heeft aangediend. In het begin is de keeper erg 
ontvankelijk voor leerindrukken en maakt hij zich veel nieuwe zaken eigen. Doch de puberteit 
zal zijn invloed op de motorische coördinatie niet missen. De methodische opbouw bevat een 
herhaling van de basisvaardigheden, uitgebouwd naar variaties ten aanzien van richting, 
snelheid en hoogte van de bal. 
 
Technisch 
Veel en veelzijdig oefenen van de basistechnische vaardigheden; verbeteren van de 
uitgangshouding (ontspannen). 
 
• stoppen van de bal: 

- met de klomp 
- met de legguards (bal door het centrum, bal buiten het centrum) 
- met de stick (bal op heuphoogte) 
- met de stick en de vanghand 
- met de vanghand 

 
Op deze leeftijd zijn de aanvallers in staat de bal op elke hoogte op de goal te spelen. Dat 
betekent dat de doelman getraind moet worden op lage, halfhoge (iets onder de knie/tussen 
knie en heup), hoge (boven de heup) en hogere (boven de schouders) schoten. De snelheid 
van de schoten neemt aanzienlijk toe en vooral het leren keepen op schoten buiten het 
centrum in de hoeken (vanuit een positie recht voor de goal, links of rechts uit het midden) 
wordt belangrijk. 
 

- stoppen van de bal in stand en in beweging (zijwaarts en voorwaarts) 
- aandacht aan een tweede of derde stopactie geven 

 
• trappen van de bal: 

- met de binnenkant van de klomp 
- met de punt van de klomp 
- met de wreef 
- leren trappen van een effectvolle bal en een stuitbal. Het met de legguard trappen van 

een bal aanleren en verbeteren 
- aanleren van het schuivend trappen 
- gericht en gedoseerd leren trappen, ook onder druk van inkomende spelers 
- in de loop trappen van de bal wordt een vereiste 
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• wegwerken van de bal: 
- met de stick eenhandig wegwerken ( bij foamhandschoenen) vanuit stand en uit loop 

aanleren en verbeteren 
- aanleren van het uit de loop naar de grond glijdend pushen van de bal eenhandig 
- samengestelde oefeningen waarbij het stoppen van de bal gevolgd wordt door het 

trappend wegwerken of het wegwerken met de stick; de weerstand van de 
tegenstander neemt toe (grotere tijds- en ruimtedruk) 

 
• sliding aanleren: methodische opbouw aangeven van het leren vallen tot het uitkomen en 

met een glijsliding en/of bloksliding naar de bal(bezitter) toe 
 
• een begin maken met het aanleren (technisch) van de verdediging van de strafhoekslag 
 
• gebruik van ballenkanon om het bewegingsverloop te verbeteren van voeten/of 

handacties 
 
• verbeteren van het verdedigen van de strafslag: juiste uitgangshouding voor het maken 

van snelle been-, stick- en handacties. 
 
Tactisch 
• meebewegen met de bal afhankelijk van de plaats waar deze zich bevindt; bespelen van 

een groter deel van de cirkel 
• verbeteren positiespel: opstelling in en voor het doel bij aanval over links, rechts, door 

het midden, via de achterlijn en de vrije slag situaties buiten en binnen de 23-meterlijn 
• verdedigen van de strafhoekslag en hierin de organisatie op zich nemen 
• voorkomen van een rebound door het toepassen van de juiste technieken bij stoppen en 

wegwerken van de bal, doch ook aanleren/verbeteren van het keepen in 
reboundsituaties; snelheid van handelen moet toenemen 

• uitlopen naar inkomende speler (links, rechts, het midden): aangaan van het duel één 
tegen één (schijnruimte geven) 

• aanleren van bal blokkeren of bal onderscheppen (veegactie met stick) 
• uitkomen en rugdekking geven aan verdediger (samenwerking tussen doelman en 

verdediger) 
• ruimtedekking leren spelen 
• indien mogelijk de bal in het spel houden of in het spel brengen 
 
Conditioneel/mentaal 
• bewust werken aan het oefenen van technische vaardigheden 
• geen krachtselementen inbrengen 
• verbetering van het coördinatievermogen (oog-hand en oog-voet) 
• verbeteren van het breed waarnemen 
• meer acties over kortere afstand: acties moeten sneller en directer worden uitgevoerd 

(druk van tegenstander neemt toe) 
• voetenwerk verbeteren (toename van wendbaarheid) 
• leren de verdediging te organiseren in samenspraak met verdedigers: doelman stuurt 

(initiatief nemen) 
• concentratie leren richten: niet af laten leiden door omgevingsinvloeden 
• geen angst bij hoge schoten 
 
B-CATEGORIE (14 - 16 JAAR) 
Verbeteren van basistechnische vaardigheden en aanleren bijzondere technieken. 
 
Techniek 
• verbeteren van de uitgangshouding (goede balans, controle voor het maken van acties) 
• stoppen van de bal: 

- met de klomp (binnenkant) 
- met de legguards 
- met de stick 
- met stick en hand 
- met legguard en hand 
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- met de vanghand (onder- en bovenhands) 
- met de borst 
- schoten vanuit alle richtingen en op elke hoogte stoppen 
- in stand, in beweging en in liggende positie blokkeren van het schot 
- duikend/zwevend stoppen c.q. af laten wijken van de bal met de stick of met de hand 

 
• trappen van de bal: 

- verbeteren van het trappen van een stilliggende en rollende bal in stand en in de loop 
- gericht en gedoseerd wegtrappen onder toenemende weerstand 
- trappen met de binnenkant van de klomp, met de punt van de klomp, met de wreef 

en met de legguard (ook bal boven de grond) 
- schuivend trappen/blokken van de bal aanleren 
- aanleren en verbeteren van de dropkick 

 
• verbeteren van de glijsliding (naar rechts). Aanleren en verbeteren van de glijsliding naar 

links en de bloksliding 
• verbeteren van het (gedoseerd) wegwerken van de bal in stand en in de loop: 

- eenhandig (binnen en buiten de cirkel) 
- het liggend wegwerken van de bal met de stick aanleren en verbeteren (eenhandig) 

• verdediging van de strafhoekslag uitbouwen 
• samengestelde oefeningen om technische vaardigheden onder weerstand na elkaar te 

laten uitvoeren: stoppen, gevolgd door trappen en stoppen, gevolgd door wegwerken 
met de stick, waarbij accent ligt op het voorkomen van een rebound 
- verbeteren van het keepen op een tweede of derde actie 

• verdedigen van de strafslag 
 
Tactiek 
• de hele cirkel (soms zelfs erbuiten) bespelen; uitlopen naar inkomende tegenstanders en 

het duel aangaan: schijnruimte geven, dwingen over de sterke kant van de doelman te 
gaan, temporiseren, naar de buitenkant dwingen, maken van schijnaanval 

• bal in het duel blokken en/of onderscheppen naar linker en rechterkant 
• positiespel bij georganiseerde aanval over links, rechts, door het midden en via de 

achterlijn 
• opstelling bepalen aan de hand van aanwezige tegenstanders, medespelers en plaats van 

de bal in combinatie met eigen vaardigheden van de keepers (optimaal gebruik maken 
van oriënteringspunten) 

• organisatie van de verdediging door de doelman bij aanval, vrije slagen binnen en buiten 
23-meterlijn en bij strafhoekslagverdediging 

• geven van rug-, zone- en ruimtedekking 
• leren verwerken van een korte rebound (in stand, in lig of in de loop), de middellange en 

de lange rebound 
• verbeteren situaties twee aanvallers tegen de keeper of drie aanvallers tegen een 

verdediger en de keeper 
• inschakelen bij het in spel houden en in het spel brengen van de bal 
• leren keepen op een tweede of volgende actie 
 
Conditioneel/mentaal 
• verbeteren van reactievermogen 
• veel meer acties maken: explosiever, sneller en twee, drie of vier keer achter elkaar 
• verbeteren van startsnelheid 
• beweeglijkheid en lenigheid zal moeten toenemen 
• grote aandacht voor het voetenwerk 
• verbetering van oog/hand- en oog/voetcoördinatie 
• verbeteren van het perifeer waarnemen 
• doelverdediger moet leren te keepen vanuit innerlijke rust 
• maken van de juiste keuze komt steeds meer aan de orde (wel of niet uitkomen, timing) 

en zo ja, hoe ver? 
• taakbewustzijn bevorderen: eigen spel plaatsen in relatie tot verdediging: goede 

organisatie van de verdediging begint bij de keeper 
• aanleren van juiste trainings- en wedstrijddiscipline 
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A-CATEGORIE (16 - 18 JAAR) 
Veranderen, verbinden en verzwaren van basistechnische vaardigheden. Verbeteren van 
bijzondere technieken. 
 
Techniek 
• uitgangshouding: in balans zijn om de handelingen snel en correct te kunnen verrichten 
• stoppen van de bal: 

- met de klomp 
- met de legguards 
- met de stick 
- met de stick en de hand 
- met de legguard en de hand 
- met de legguard en de stick 
- met de vanghand 
- met het bovenlichaam 
schoten vanuit alle richtingen en met diverse snelheden (direct of gecamoufleerd) moeten 
gestopt worden; technieken verbeteren en verfijnen in meer complexe situaties (onder 
grote weerstand): 
- in stand, in lig en in beweging stoppen van schoten en laten afwijken van schoten met 

klomp, stick of hand 
- stoppen van schoten op en boven kniehoogte met stick-legguard of hand-legguard 
- verbeteren van het gebruik van de vanghand van schoten op heuphoogte vanuit het 

centrum of iets erbuiten 
- duikend/zwevend stoppen van de bal met stick of vanghand 

• trappen van de bal: 
- direct harde voorzet of doelpoging terugtrappen (vlak houden van de bal) vanuit stand 

en in beweging 
- verbeteren van de gedoseerde pass trappen in de loop 
- aanleren en verbeteren van het liggend trappen van de bal met zowel het onder- als 

het bovenliggende been 
• wegwerken van de bal: 

- verbeteren van het glijdend/liggend wegspelen van de bal (gericht en gedoseerd) met 
de stick eenhandig 

- met de backhand spelen van de bal die iets boven de grond is (korte slag actie) 
- met eenhandige slagtechniek bal spelen 

• automatiseren van de verdedigende techniek bij de strafhoekslag; daarbij eveneens 
aandacht voor het snel en in balans opkomen vanuit lig 

• verbeteren van glijsliding en bloksliding 
• verdedigen van de strafslag 
 
Tactiek 
• tactisch juist gebruik maken van de mogelijkheden die een doelman heeft: geven van 

schijnruimte in het duel één-tegen-één, maar ook bij een ondertalsituatie voor de 
verdediging 

• leren maken van de tactisch gezien juiste keuze 
• tegenstander dwingen tot iets: naar de buitenkant, over de forehand van de doelman, 

schijnaanval, buiten de cirkel verdedigen in een enkel geval 
• verbeteren van het voorkomen en verwerken van korte, middellange en lange rebounds 
• juiste afwisseling tussen rug-, zone- en ruimtedekking: trainen met wedstrijdspecifieke 

situaties (met de bedoeling beter te leren anticiperen: 'read the release') 
• het positiespel en de organisatie verbeteren 
• gebruik maken van oriënteringspunten 
• verbeteren van de timing 
 
Conditioneel/mentaal 
• 2 x 35 minuten geconcentreerd zijn op het wedstrijdverloop. De bal blijven volgen 

(perifere en dieptewaarneming) 
• trainen op korte, snelle, explosieve acties (achter elkaar soms) 
• opdoen van voldoende kracht, snelheid, lenigheid en beweeglijkheid 
• coördinatie verbeteren en in samenhang daarmee verbeteren van het voetenwerk 
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• leren verdragen van spanningen en leren omgaan met winst en verlies 
• waarnemen waar de organisatie van de verdediging niet klopt ten aanzien van de 

veldbezetting; de verdedigers worden gecoacht door de doelman bij vrije slagen binnen 
(ook bij lange corner) en buiten de 23-meterlijn 

• de verdediging van de strafhoekslag organisatorisch aankunnen 
• onder hoge druk technisch en tactisch gedisciplineerd spelen 
• uitstraling krijgen: dwingend aanwezig zijn, initiatief durven nemen 
• leren keepen op 'onmogelijke' ballen 
 
TOT SLOT 
 
Criteria voor een goede keeperstrainer 
 
• beschikken over goede eigen vaardigheid 
• invoelingsvermogen hebben 
• scherp analytisch vermogen bezitten 
• specifieke oefenstof kunnen maken 
• waarnemen keepersactie los van de bal 
• inspelen op bewustwording van de keeper 
• luistervaardigheden bezitten 
• didactische vaardigheden hebben 
• juiste correcties verstrekken 
• open verstandhouding creëren 
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WAT IS TRAINBAAR? 
 
Trainen: het zich bewust richten op en het systematisch werken aan de 

verbetering van de prestatie 
 
Model 

 

BEGINSITUATIE 
wat, hoe, waarom 

methodiek 
hulpmiddelen 

DOEL, EINDSITUATIE 

T E R U G K O P P E L I N G 

Techniek: de manier van uitvoeren van een “(spel)handeling” 
Technische stijl: persoonlijke interpretatie van de techniek 
 
I. MET BAL EN STICK 

• lopen met de bal (dribbelen, drijven) 
• passeren 
• controleren van de bal (aannemen, stoppen) 
• samenspelend transporteren van de bal (slaan, pushen, etc., bijzondere 

technieken) 
 
II. BEWEGEN 

• lopen zonder bal (lopen, stoppen, starten, wenden, keren, springen, etc.) 
 
IIa. CONDITIE 

• uithoudingsvermogen 
• basisconditie 
• specifiek-lokaal: spieren 

lenigheid, snelheid, kracht en reactievermogen 
 
III. TACTIEK 

Het vermogen een spelhandeling te kiezen om een “bepaalde” (spel)situatie op te 
lossen en de uitvoeringswijze ervan te bepalen. 
• spelregelkennis 
• individuele tactiek: 1-1 situatie en het reageren op medespeler en tegenstander 
• teamtactiek: aanvallend en verdedigend 

2-tallen, 3-tallen, etc. formatie 
 
IV. MENTALITEIT 

Indirect: harding via conditietraining 
Mentale instelling: concentratievermogen 
 
Belasting en belastbaarheid: 
a. fysiek 
b. mentaal 
 
ad a. soort sport, intensiteit, omstandigheden, tijdsduur, beginsituatie, leeftijd, 

geestelijke gesteldheid, lichaamsgewicht. 
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Trainen: vergroten in vaardigheid (coördinatie) 
 
Belasting van het lichaam (psyche) 
• Intensiviteit van de belasting aanpassen aan het trainingsbestand 
• Basisconditie: belangrijk ter voorkoming van overbelasting (maximale 

zuurstofopnemingsvermogen is capillarisatie – hartpomp [actief plasma]) 
 
Belasting – belastbaarheid moeilijk meetbaar; factoren die bepalend zijn: 
• soort sport 
• intensiviteit waarmee de sport beoefend wordt 
• omstandigheden waaronder wordt geoefend 
• tijdsduur en frequentie van inspanning 
• voorgeschiedenis (conditie van het lichaam) 
• leeftijd 
• geestelijke gesteldheid 
• lichaamsgewicht 
 
Effect op jeugdigen: 
7-9 speels – techniek – lenigheidsoefening 
10-11 matige lichaamsinspanning (duurtraining geen zin) 

krachttraining eigen lichaamsgewicht, techniek, lenigheidsoefeningen 
12-14 soepelheid – snelheid – techniektraining (geen duur- en krachttraining) 
15-16 voorbereiding specifieke training (duur- en lichte krachttraining) 
16+ specifieke training 
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TE HANTEREN SYMBOLEN 
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VOORBEELD JAARPLAN MINI’s EERSTE JAAR 
 
We verdelen het jaar in de volgende vier perioden: 
• september t/m november 
• december t/m februari 
• februari t/m april 
• april t/m augustus 
 
Periode september t/m november 
In deze periode zijn we in eerste instantie bezig met oriëntatie en kennismaking. Hiervoor 
zijn verschillende leuke spelletjes (zie bijlage K). 
 
We houden ons deze periode bezig met het spelenderwijs aanleren van een relatief groot 
aantal basisvaardigheden, zoals: 
• lopen zonder bal 
• drijven 
• slaan (flats, “lange slag”, “korte slag”) 
• stoppen / aannemen 
• pushen 
• afspelen 
• komen tot samenspel 
• behendigheid met stick en bal 
• spelen van onderlinge wedstrijdjes 
 
Bij niet bespeelbaar zijn van de velden in het clubhuis of een andere ruimte bezig zijn met 
zgn. “slecht-weeractiviteiten”. 
 
Periode december t/m februari 
Deze periode wordt wel de “winterstop” genoemd. 
Het kan zijn, dat men tijdens de winterstop doorgaat met trainen in de zaal. Veel al geleerde 
technieken zullen hier beter uit de verf komen; bovendien zal het samenspel worden 
bevorderd aangezien bij verkeerd afspelen het resultaat direct merkbaar is en het 1-2tje kan 
worden geoefend met de balken. 
 
Een andere mogelijkheid tijdens de “winterstop” is doorgaan op het veld, voor zover mogelijk 
(ook voor wat betreft temperatuur). 
 
Elementaire (zaal)hockeyvaardigheden, die tijdens de winterstop geoefend kunnen worden: 
• opbouw over rechts 
• drijven van de bal op snelheid 
• afronden op het doel 
• samenspel 
• gebruik van de balk 
 
Periode februari t/m april 
• Het voortzetten van de oefeningen van de basistechnieken en het verder verbeteren van 

het samenspel. 
• Het verbeteren van de technische vaardigheden uit de eerste periode. 
• Het verder verbeteren van het 6:6 met het accent op de meer tactische aspecten als: 

benutten van de ruimte, het vrijlopen en enig systeem aanbrengen (2-1-2 of 2-3 en geen 
‘kluitjeshockey’). Hierbij is het belangrijk een “spelleider” te hebben, die begrijpt wat de 
bedoeling is: de wedstrijd stil legt om wat uit te leggen, aanwijzingen geeft bij vrije 
slagen, enz. en niet een team “in de pan laat hakken”. 
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Periode april t/m augustus 
• Spelen van zgn. “Mini-slotdagen”. Toernooi vormen met andere verenigingen. 
• Afbouw van trainingen door niet meer specifiek met hockey bezig te zijn, maar allerlei 

andere spelletjes te doen. 
• Eventuele tekortkomingen aangeven, zodat men op eigen initiatief de tekortkomingen al 

dan niet kan verbeteren door zelfwerkzaamheden in de vakantieperiode. 
• Ruimte voor vakanties en de specifieke zomersporten. 
 
Hoewel natuurlijk niet beperkt tot deze periode, leent deze tijd zich vooral voor versterking 
van het teamverband. Je kunt nu met de groep iets ondernemen (zeilen, kamperen, 
zwemmen, naar een wedstrijd van een vertegenwoordigend team gaan kijken, enz.) 
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VOORBEELD PERIODEPLAN MINI’s EERSTE JAAR 
 
Invulling eerste periode van acht weken 

 
In principe twee trainingen in de week; bijvoorbeeld éénmaal donderdagmiddag en éénmaal 
zaterdagochtend. Doordat bij uitwedstrijden de zaterdagochtendtraining komt te vervallen, 
wordt er in die weken slechts één keer per week getraind. 
 
Week 1 trainingsles 1  drijven – gewoon, forehand 
 uitwedstrijd  
Week 2 trainingsles 2  drijven – forehand en backhand 
 trainingsles 3 slaan uit loop – naar voren 
Week 3 trainingsles 4  drijven – forehand en backhand 
 uitwedstrijd  
Week 4  trainingsles 5 slaan uit loop – naar voren 
 trainingsles 6 slaan uit loop – naar links 
Week 5 trainingsles 7 slaan uit loop – naar rechts 
 uitwedstrijd  
Week 6 trainingsles 8 stoppen / aannemen – forehand 
 trainingsles 9 stoppen / aannemen – backhand 
Week 7 trainingsles 10 slaan uit loop – verschillende richtingen 
 uitwedstrijd  
Week 8 trainingsles 11 “indian dribble” 
  Aanvang herfstvakantie 
 
Na de herfstvakantie beginnen met ‘pushen’. 
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VOORBEELD TRAINING MINI’s EERSTE JAAR 

 
 
© HVB 2004 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van het HVB-bestuur. 



H2 - mw06  Voorbeeldtraining ME 
 

 
© HVB 2004 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van het HVB-bestuur. 



Romeinse hockeycursus 2004/2005 Bijlage K mw06 - K1 
 

 
© HVB 2004 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van het HVB-bestuur. 

VERSCHILLENDE SPELLEN ALS INLEIDING OF WARMING-UP 
VOOR EEN TRAINING VAN MINI’S OF JEUGDELFTALLEN 
 
1) Bevrijdingstikkertje (in afgebakende ruimte) 
 
1 of 2 tikkers; wie getikt is, gaat bijvoorbeeld bok staan en kan weer bevrijd worden als er 
een speler overheen springt en doet dan weer mee; de getikte speler kan ook in spreidstand 
gaan staan en een andere speler kan hem dan bevrijden door er onderdoor te kruipen; de 
getikte speler kan ook in hurkzit gaan en op de schouder getikt worden, enz. 
 
2) Stoktikkertje (in afgebakende ruimte) 
 
1 speler heeft een stick vast, tikt met de andere hand een speler, die dan de stick mee 
vasthoudt en ook mee gaat tikken, enz.; de tikkers mogen de stick niet loslaten. Bij een 
grote groep 2 tikkers aanwijzen. 
 
3) Sticktikkertje (in afgebakende ruimte) 
 
1 speler heeft een stick en er wordt een tikker aangewezen; alleen de speler die de stick 
heeft, mag getikt worden, dus wordt de stick steeds vlug doorgegeven (verticaal i.v.m. 
veiligheid) en niet gooien! 
 
4) Tikspel (in afgebakende ruimte) 
 
2 spelers geven elkaar een hand en gaan samen tikken (niet loslaten). Speler die getikt 
wordt, geeft als 3e een hand en als weer een speler getikt wordt, vormt deze weer een 2-tal 
(dus 4-tallen splitsen zich in 2-tallen). 
 
5) 3 is te veel (in kringopstelling) 
 
2-tallen staan achter elkaar. Er is 1 tikker en 1 wegloper. Degene die weg moet lopen, omdat 
hij anders getikt wordt, gaat vlug voor een 2-tal staan. De achterste van dit 2-tal moet dan 
snel weglopen om niet getikt te worden (want 3 is te veel) en ook weer voor een 2-tal gaan 
staan enz. Wordt de speler getikt voordat hij voor een 2-tal is gaan staan, dan wordt hij de 
tikker. 
 
6) Ongelukstikkertje (in afgebakende ruimte) 
 
1 of 2 tikkers. Op de plek waar een speler getikt wordt, moet hij zijn hand houden 
bijvoorbeeld een hand op zijn schouder of op zijn knie en moet zo weer anderen tikken. 
 
7) Jagerbal (in afgebakende ruimte) 
 
Met grote bal. 
2 of 3 jagers proberen spelers te raken (niet te hard gooien!). 
Alle personen die getikt zijn gaan mee jagen. 
Probeer het samenspel te stimuleren. 
 
8) Kegel verwisselen (stoelendans) (in afgebakende ruimte) 
 
Bijv. 11 kegels, 12 spelers. Ze lopen rond en op fluitsignaal gaan ze allemaal naar een kegel. 
Er blijft er dus 1 over. Die is af en mag bijvoorbeeld fluiten. Dit kan ook met stick en bal 
drijven door elkaar. Op fluitsignaal bal tegen de kegel of boven op kegel leggen. 
 
Variatie: 
11 spelers staan bij een kegel. Een 12e speler heeft geen kegel. Iedereen probeert te 
wisselen van kegel en de 12e speler probeert een tijdelijke onbemande kegel te bezetten, 
enz. Dit kan ook met stick en bal (ze mogen niet blijven staan bij een kegel; ze moeten 
wisselen en lopen! 
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9) Afweerbal met stick (in afgebakende ruimte) 
 
2 of 3 jagers spelen een grote bal over en proberen de andere spelers, die de stick dwars 
voor zich mogen houden, te raken. Er mag alleen op de benen gemikt worden. 
 
10) Ratten en raven (overloopspel) 
 
2 groepen spelers staan in frontrij tegenover elkaar met een tussenruimte van ca. 2-3meter. 
Spelleider roept “ratten” die dan snel wegrennen naar bijv. 23meterlijn, terwijl de “raven” 
proberen zoveel mogelijk “ratten” te tikken voordat ze over de lijn zijn. 
Idem, maar dan omgekeerd als er “raven” geroepen wordt. 
Dit kan ook met stick en bal. 
 
11) Chinese muur 
 
Alle spelers op 1 of 2 tikkers na lopen van de ene lijn naar de andere en de tikkers proberen 
zoveel mogelijk spelers te tikken. 
Variatie: tikkers mogen alleen in een bepaalde zone tikken. 
 
12) Viervakkenloop  
 
De 4 vakken liggen op de hoekpunten van een groot vierkant. 4 Gelijke groepen in ieder vak, 
bijv. 4 3-tallen. 
Op fluitsignaal lopen, huppelen, springen of hinkelen de kinderen via alle vakken weer naar 
hun eigen “huisje” en moeten daar dan bijv. op de buik gaan liggen of hurkzit of op de knie. 
Welke groep is het eerste terug in hun “huisje”? Dit kan ook met stick en bal met de wijzers 
van de klok mee en tegen de wijzers van de klok in. Ze kunnen dit ook diagonaal lopen 
(opletten voor botsen!). 
 
13) Balletje leggen (‘zakdoekje leggen’) (in afgebakende ruimte) 
 
1 Speler loopt rond en legt de bal achter een speler in de kring, die allemaal de ogen 
dichthouden. Speler die de bal achter zich vindt, probeert degene die de bal heeft neergelegd 
te tikken, voordat deze op de plaats van de speler + bal gaat staan. 
 
14) Baltikkertje (in afgebakende ruimte + stick + bal) 
 
2-tallen: nr 1 moet met de bal de bal van nr 2 raken, waarbij men in een aangegeven gebied 
moet blijven. 
 
15) Hagedistikkertje (staarttikkertje) (in afgebakende ruimte) 
 
Een speler heeft een lint achter in zijn broek (staart) dat er half uithangt. De anderen moeten 
proberen dit lint eruit te trekken, maar ze lopen dan wel het risico getikt te worden. Degenen 
die getikt zijn gaan aan de kant. Staan er 3 aan de kant dan mag de eerste er weer in. Als de 
staart gepakt is, wordt een andere speler tikker. 
 
16) Kegeltikkertje (in afgebakende ruimte) 
 
2-tallen moeten elkaar tikken. In een bepaalde ruimte staan diverse kegels. Na iedere tik 
moeten ze eerst een kegel aantikken, voordat ze weer achter hun speler aangaan; dus speler 
1 tikt speler 2 dan een kegel en dan weer op zoek naar speler 2 die inmiddels wegloopt. 
Hoeveel kegels zijn er getikt? 
 
17) Papegaaitje 
 
In omgangsbaan lopen spelers in rustige looppas. Trainer roept de naam van een speler die 
dan vooraan gaat lopen en iets voordoet, dat ze allemaal na moeten doen, bijv. een koprol, 
huppelen, hinken, zijwaarts, op 2 voeten springen, enz. Iedere keer een ander kind. (Ook 
goed voor de trainer om de namen van de kinderen te leren!) 
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18) Tikspel met geheime verlosser 
 
Een kind is de tikker die moet proberen de andere te tikken. Als je getikt bent, ga je met je 
benen uit elkaar staan en de armen over elkaar. Zonder dat de tikker het weet, heeft de 
groep een geheime verlosser aangewezen, die mag de getikten verlossen door ze stiekem te 
tikken. Het spel stopt als de geheime verlosser getikt is. 
 
19) Televisietikkertje  
 
Een kind is de tikker die moet proberen om zoveel mogelijk kinderen te tikken. Als je getikt 
dreigt te worden, mag je een televisieprogramma noemen en dan mag de tikker je niet 
tikken. Je moet dan wel met je benen uit elkaar gaan staan en mag door de rest verlost 
worden, doordat ze tussen je benen door kruipen. Als je getikt bent, ga je bij de leider staan. 
 
20) Vlugtikkertje 
 
Alle kinderen drijven met de bal in een aangegeven ruimte. De tikker heeft geen bal, maar 
wel de stick in 1 hand. Met de andere hand probeert hij de kinderen te tikken. Het kind dat 
getikt wordt, blijft gewoon meedoen. Hetzelfde kind mag niet tweemaal achtereen getikt 
worden. Hoeveel kinderen worden in een bepaalde tijd (halve minuut) getikt? 
 
21) Aannemertje 
 
De tikker wordt gevraagd, hoeveel kinderen hij binnen een bepaalde tijd (halve minuut) 
denkt te kunnen tikken.  
Haalt hij/zij dat aantal ja of nee? 
 
22) Doorgeeftikkertje 
Het kind dat getikt wordt, geeft de bal aan de tikker en wordt nu zelf de tikker. 
 
23) Sneeuwbaltikkertje 
 
Het kind dat getikt wordt, gaat mee helpen tikken. Dit gaat zo door tot alle kinderen getikt 
zijn. 
Het kind dat getikt wordt, geeft de bal aan de leider of legt de bal op een aangegeven plaats 
neer en krijgt een partijlintje, zodat de tikkers duidelijk waarneembaar zijn. 
 
24) Verrassingstikkertje 
 
Alle kinderen krijgen een nummer. De leider roept een nummer en dan wordt het kind dat dit 
nummer heeft de tikker. Roept de leider een ander nummer dan laat het kind dat dit nummer 
heeft de bal liggen voor de voorgaande tikker en probeert nu zoveel mogelijk kinderen te 
tikken. In plaats van nummers te roepen, kan de leider ook de namen van de kinderen 
roepen. 
 
25) Krokodillentikkertje 
 
De tikker wordt een krokodil door de stick achter zijn rug, achter zich aan te slepen. Met de 
vrije hand probeert hij zoveel mogelijk kinderen te tikken. 
 
26) Olifantentikkertje 

 
De tikker heeft nu geen stick in de hand maar houdt met 1 hand zijn neus vast en steekt de 
andere arm door dit gevormde kringetje. Met deze hand, dus de “slurf” van de olifant, 
probeert hij zoveel mogelijk kinderen te tikken. 
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27) Bevrijdingstikkertje 
 
Bij het bevrijdingstikkertje kunnen verschillende mogelijkheden, van makkelijkere naar 
moeilijkere vormen worden aangegeven, zoals: 
• het kind dat getikt wordt, blijft staan met de bal in de hand. Alle andere kinderen die nog 

niet getikt zijn mogen de getikte kinderen ‘bevrijden’ door deze een tikje te geven. 
• Het kind dat getikt wordt, gaat in een spreidstand staan met de bal in de hand. Alle 

andere kinderen die nog niet getikt zijn mogen de getikte kinderen ‘bevrijden’ door hun 
bal tussen de gespreide benen van het getikte kind door te pushen (niet slaan). 

• Het kind dat getikt wordt, blijft staan met de bal voor de voeten. Alle andere kinderen die 
nog niet getikt zijn mogen de getikte kinderen ‘bevrijden’ door hun eigen bal tegen de bal 
van de getikte kinderen te pushen. 

 
28) Tikkertje met spion 
 
Hetzelfde als bevrijdingstikkertje, maar nu wordt, zonder dat de tikker dit weet, een spion 
aangewezen. Alleen deze spion mag de getikte kinderen ‘bevrijden’ door de bal tussen de 
gespreide benen door te pushen. Terwijl de tikker bezig is de kinderen te tikken, moet hij er 
zo snel mogelijk achter komen wie de spion is en deze dan proberen te tikken. 
 
29) Tikkertje met bevrijdingsvak 
 
Hetzelfde spelletje als bevrijdingstikkertje, maar nu moeten de getikte kinderen in een 
aangegeven vak gaan staan met de bal in de hand. Alle andere kinderen die nog niet getikt 
zijn, mogen de getikte kinderen bevrijden door met de bal door het aangegeven vak te 
drijven en een van de daar wachtende kinderen een tikje te geven. Om het ‘bevrijden’ wat 
moeilijker te maken worden 2 tikkers aangewezen, zodat een van de twee tikkers in de 
omgeving van het bevrijdingsvak kan blijven. 
 
30) Tikkertje met vrijplaatsen 
 
In een aangegeven gebied staan een aantal vrijplaatsen (kegels). Het kind dat met de bal bij 
een kegel staat, mag niet getikt worden. Bij elke kegel mag maar 1 kind staan. Het aantal 
vrijplaatsen is ongeveer 1/3 van het aantal kinderen. 
Alle mogelijkheden van het gewone tikkertje kunnen hierbij toegepast worden. 
 
31) Help elkaar 
 
Gewoon tikkertje, maar nu kunnen de kinderen die in gevaar zijn, elkaar helpen door snel 
met tweetallen bij elkaar te gaan staan en elkaars hand vast te houden. De twee kinderen die 
elkaars hand vasthouden mogen dan niet getikt worden. 
 
 
32) Had je me maar 
 
Gewoon tikkertje, maar als nu een kind op de hurken gaat zitten en het steekt de hand waar 
de bal in is omhoog, mag het niet getikt worden. Als het veld niet vochtig is, mag het kind 
niet getikt worden als het op de grond gaat zitten en de hand waar de bal in is omhoog 
steekt en bovendien de voeten los van de grond heeft (voetje van de vloer). 
 
33) Staartaap tikkertje 
 
Alle kinderen hebben een partijlint, dat zij zodanig in de broekrand stoppen dat het grootste 
gedeelte van het lint duidelijk zichtbaar is. De staartaapjes drijven met de bal in een 
aangegeven gebied. De tikker moet proberen zoveel mogelijk lintjes (staartjes) te pakken. 
De aapjes die hun staart kwijt zijn, gaan bij de leider een nieuw staartje halen. De aapjes 
mogen niet met hun handen het staartje beschermen, zodat de tikker er niet bij kan. 
Hoeveel staartjes heeft de tikker na een bepaalde tijd verzameld? 
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34) Moeder hoe laat is het? 
 
Alle kinderen drijven met de bal in een aangegeven gebied. De leider is ‘moeder’ of ‘vader’. 
Regelmatig vragen de kinderen aan moeder: “moeder, hoe laat is het?” Als de moeder een 
willekeurige tijd noemt, gaan de kinderen gewoon door met het drijven van de bal. Maar als 
moeder antwoordt: “het is bedtijd!” proberen alle kinderen zo snel mogelijk buiten het gebied 
te komen voordat zij door de moeder getikt worden. 
 
35) Kruistikkertje 
 
De kinderen drijven met de bal in een aangegeven gebied. Er is 1 tikker die van te voren 
moet aangeven, welk kind hij wil gaan tikken. De andere kinderen mogen proberen de baan 
tussen de tikker en het kind waarop ‘geloerd’ wordt te kruisen. Als dit gelukt is, mag de 
tikker niet meer het kind dat hij had aangegeven proberen te tikken, maar moet hij het kind 
tikken dat de baan gekruist heeft. 
 
36) Drie in de pan 
 
Maak van kegels een koekenpan met een steel. De kinderen zijn dan de ‘eieren’ en drijven 
met de bal rond de koekenpan, waarbij zij steeds over de steel mogen lopen. De tikker is de 
‘kok’, die graag een heerlijke omelet van 3 eieren wil bakken. De kok probeert dus 3 eieren 
te tikken maar mag daarbij slechts 3 keer over de steel lopen. Elk ‘ei’ dat getikt is, gaat in de 
koekenpan liggen. Hoelang heeft de kok nodig om 3 eieren te tikken? 
 
37) Vos kom uit je hol! 
 
In de hoek van een aangegeven gebied staat de ‘vos’ die de tikker is bij de leider. De andere 
kinderen zijn de ‘kippen’ en lopen met de bal vrij rond. Als de leider roept: “vos kom uit je 
hol!” probeert de vos 1 van de kippen te tikken en neemt deze dan mee naar zijn hol. Daar 
wacht hij tot de leider weer roept “vos kom uit je hol!”. Als er 2 of 3 kippen gevangen zijn, 
wordt een andere vos aangewezen. Als de kinderen het spelletje voldoende kennen, mogen 
zij in plaats van de leider roepen: “vos kom uit je hol!”. 
 
38) Kat en muis 
 
Maak van kegels een cirkel, waarbij de ruimte tussen een aantal kegels wordt afgezet met 
een partijlint of een stick. De kinderen (de muizen) drijven met de bal rond deze cirkel en 
mogen door de overgebleven openingen in de cirkel (de poortjes) wegvluchten. De tikker (de 
kat) mag niet door de poortjes. Hoeveel muizen worden er in een bepaalde tijd gevangen? 
 
39) Tikkertje weg die bal 
 
De kinderen lopen in een aangegeven gebied, waarbij 1 kind een bal heeft. De tikker 
probeert het kind dat de bal heeft te tikken. Dit kind probeert dus op tijd de bal naar een 
ander kind te spelen. Het kind naar wie de bal gespeeld wordt, mag niet weglopen, maar 
moet de bal aannemen. Bij grotere groepen worden meerdere ballen gebruikt. 
 
40) Tikkertje hier die bal 
 
De kinderen lopen in een aangegeven gebied, waarbij ongeveer 1/3 van het aantal kinderen 
een bal heeft. De tikker probeert het kind dat geen bal heeft te tikken. Dit kind moet dus zo 
snel mogelijk van een ander kind een bal krijgen. 
 
41) Tweelingtikkertje 
 
Alle kinderen drijven met de bal in een aangegeven gebied. Twee kinderen houden elk het 
uiteinde van 1 stick vast en mogen ieder met de vrije hand proberen de andere kinderen te 
tikken. Hoeveel kinderen kan het tweetal in een bepaalde tijd (halve minuut) tikken zonder 
dat de stick wordt losgelaten? 
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42) Opsplitstikkertje 
 
Hetzelfde als bij tweelingtikkertje, maar nu wordt er, zodra twee kinderen getikt zijn weer 
een nieuwe tweeling gevormd om te helpen tikken. De ballen en de sticks worden steeds op 
een vaste plaats neergelegd. 
 
43) Inktvistikkertje 
 
Hetzelfde als tweelingtikkertje, maar nu houdt het kind dat getikt is ook de stick vast, nadat 
het de bal op een aangegeven plaats heeft neergelegd. Op deze wijze krijgt de inktvis steeds 
meer vangarmen! Als er te veel kinderen de stick vasthouden, moet er een tweede inktvis 
bijgemaakt worden. 
 
44) Taxitikkertje 
 
Twee kinderen, 1 voor en 1 achter, houden samen in iedere hand een stick vast en vormen 
zo een taxi. Tussen deze twee kinderen en de twee sticks in, neemt de taxichauffeur plaats; 
hij heeft beide handen vrij. Dit drietal probeert zoveel mogelijk kinderen, die drijven met de 
bal in een aangegeven gebied, te tikken zonder dat de taxi uit elkaar valt. 
 
45) Estafettetikkertje 
 
Verdeel de kinderen in twee groepjes A en B. Beide groepjes drijven met de bal, ieder in een 
aangegeven gebied. 
Groep A heeft 3 tikkers, die elk op nummervolgorde proberen 3 kinderen van groep B te 
tikken. Zo ook heeft groep B 3 tikkers die op nummervolgorde proberen ieder 3 kinderen van 
groep A te tikken. Welk groepje is het eerst klaar? 
 
46) Schipper mag ik over varen? 
 
Een overloopspelletje waarbij in het vak dat overgestoken moet worden een ‘schipper’ staat. 
De kinderen die klaar staan om over te steken zingen: “Schipper mag ik overvaren, ja of nee; 
moet ik dan een cent betalen ja of nee?”. 
Antwoord de schipper met ‘ja’ dan mogen de kinderen oversteken, waarbij zij getikt kunnen 
worden door de schipper. 
Antwoord de schipper met ‘nee’ dan vragen de kinderen: “hoe?”. De schipper geeft dan aan 
hoe de kinderen moeten oversteken, bijv. door te hinkelen. De kinderen moeten dan al 
hinkelend de bal voortbewegend met de stick, de overkant zien te bereiken zonder door de 
schipper, die ook moet hinkelen, getikt te worden. 
Bedenk wel dat de schipper een wijze van voortbewegen moet kiezen waarbij de bal nog 
voortbewogen kan worden met de stick. 
 
47) Piraten 
 
Een overloopspelletje waarbij de kinderen geen bal hebben. In het midden van het vak dat 
overgestoken moet worden, is een vierkant aangegeven waarin 5 ballen liggen. Er zijn 2 
bewakers om de ballen te bewaken. De kinderen (piraten) mogen proberen zonder getikt te 
worden een bal uit het vierkant te halen en al drijvend naar de overkant te brengen. De 
piraat die getikt is, voordat hij een bal heeft kunnen bemachtigen moet doorlopen naar de 
overkant. Een piraat die getikt wordt, als hij met de bal loopt, moet de bal terugbrengen in 
het vierkant en dan doorlopen naar de overkant. 
Hoeveel ballen worden in 1 overloopbeurt door de piraten gekaapt? 
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48) De zeef 
 
Een overloopspelletje met meerdere vakken achter elkaar. 
In het eerste vak, de grove zeef, staat 1 tikker. In het tweede vak, de fijne zeef, staan 
meerdere tikkers. Bij grote groepen kan een derde vak met meerdere tikkers er aan 
toegevoegd worden. 
Tussen het 1e en 2e vak en, bij grotere groepen, tussen het 2e en 3e vak is een smalle strook 
aangegeven waar de kinderen, nadat zij 1 vak gepasseerd zijn, niet getikt mogen worden en 
waar zij opnieuw kunnen starten om het volgende deel van de zeef door te komen. De 
kinderen die getikt worden, moeten met de bal langs de zijkant van de vakken terugkeren 
naar het beginpunt. Wie lukt het om door de ‘zeef’ te komen? 
 
49) Kegelhockey 
 
Maak groepjes van 4 of 5 kinderen met ieder een kegel. De kegels staan in een grote cirkel 
opgesteld. Er wordt gespeeld met 1 bal. Ieder kind probeert met de bal een kegel van een 
ander kind te raken. Na een bepaalde tijd wordt gevraagd, welke kegel het minst geraakt is. 
Dit spelletje kan ook gespeeld worden met 1 kind meer dan er kegels zijn. Er staat dan 1 
kind aan de kant. Als een kegel geraakt wordt, wisselt het kind met het kind dat aan de kant 
staat. Na een bepaalde tijd wordt dan gevraagd welk kind geen enkele keer aan de kant heeft 
gestaan. 
 
50) Kegelroof 
 
Hetzelfde spelletje als kegelhockey maar nu mag het kind dat een andere kegel geraakt 
heeft, deze meenemen en op zijn eigen kegel zetten. 
Het kind dat zijn kegel verloren heeft, blijft gewoon meedoen om te proberen weer een kegel 
terug te roven. 
Als het kind een stapeltje kegels raakt, mag het natuurlijk het hele stapeltje kegels 
meeroven. Wie heeft na een bepaalde tijd de meeste kegels geroofd? 
Het spelletje is natuurlijk eerder afgelopen als 1 kind er in is geslaagd alle kegels te roven. 
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