
 

Overzicht resultaten Trimhockey (TH) 

 

190 reacties (waarvan 92,1% volledig: 175). 

172 verenigingen hebben deelgenomen aan het onderzoek(54%). 

 

Algemene informatie trimhockeycoördinator (TC) 

- 68,8% is man. 

- 54% is 45 t/m 59 jaar. 

- 59,2% heeft tussen 1 en 6 jaar ervaring (de helft 1 - 3 jaar; de andere helft 4 - 6 jaar). 

 

Frequentie TH 

- 73,1% traint 1 x per week. Bijna een kwart traint tenminste 2 x per week. 

- 32,3% speelt 1 x per maand een wedstrijd. 

- Toernooien: 51,1% (waarvan 22,6% 1 x per half jaar, 28,5% 1 x per jaar) vs. niet: 43,5%. 

- 60,5% van de TH activiteiten is bij andere verenigingen. Met 44,1% zijn dit vooral 

jaarlijkse toernooien; 32,4% speelt eens per half jaar een toernooi. 

 

Op 52,7% van de verenigingen wordt al langer dan 10 jaar TH georganiseerd; bij 29,9% 5-

10 jaar. TH viert in 2013 op LOHC haar 40ste verjaardag en denkt hiermee het langst TH aan 

te bieden.  

 

Aantal TH-ers per vereniging (tussen haakjes de tweedeling per categorie): 

- 44 verenigingen: groep van 21-30 trimmers (20 x 21 t/m 25 en 24 x 26 t/m 30). 

- 44 verenigingen: 31-50 trimmers (28 x 31 t/m 40 en 16 x 41 t/m 50). 

- 42 verenigingen: 51-99 trimmers (28 x 51 t/m 75 en 14 76 t/m 99). 

De kleinste groepen bestaan uit 5 personen (Hardenberg en Winsum). Cartouche (240), 

Gooische (280) en LOHC (359) hebben de grootste aantallen. Opvallend is dat in de open 

antwoorden herhaaldelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het aantal ingeschreven 

trimmers en het aantal dat daadwerkelijk actief is (een stuk lager).  

 

Leeftijd 

- 72,5% van de TH-ers is 35-44 jaar. 

- 22% is 45 t/m 59 jaar.  

De jongste trimmers zijn 25 t/m 34 jaar (8 verenigingen). Slechts 2 verenigingen hebben 

60+ TH-ers.  

 

- 53,8% is 2-5 jaar actief als TH-er. 

- 32,4% is 5-10 jaar actief. 

 

Man-vrouwverdeling TH 

- Bij 32,4% is dit redelijk in balans. 

- In 28,6% van de gevallen vormen mannen een lichte meerderheid. 

 

Hockeyverleden 

- 26,9%: balans wel/ geen hockeyverleden. 

- 26,4%: lichte meerderheid voor de hockeyers vs. 19,8%: lichte meerderheid niet-

hockeyers. 

- 18,1%: sterke meerderheid hockeyers vs. 8,8% sterke meerderheid niet-hockeyers. 

 

Ontwikkeling TH 

- 42,3% groeit gestaag.  

- 41,2% is stabiel. 

- 4,9% daalt gestaag. Slechts op 1 vereniging is sprake van een sterke daling. 

 

Na TH: 

- Stopt 60,4% volledig met hockey. 

- Ongeveer 1 op 10 stroomt door naar een team dat uitkomt in de reguliere competitie. 

- 30,2% anders, namelijk... De meest voorkomende open antwoorden beschrijven een 
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combinatie van stoppen en doorstromen (36 x). De meest genoemde oorzaak: fysiek/ 

blessure (17x). 

 

Voordelen TH voor vereniging 

- 74% potentiële vrijwilligers (scheidsrechters, trainers, coaches, etc.). 

- 66,3% meer leden. 

- 50,8% meer inkomsten. 

- 44,8% anders, namelijk (81 reacties). Voornamelijk ‘betrokkenheid’ (27x): jeugd (12x), 

vereniging (10x) en algemeen (5x). Doorstroom/ aanwas (17x), vrijblijvend aanbod 

specifieke doelgroep (17x) en vergroten hockeykennis/ -ervaring (13x). 

- 30,4%: potentiële bestuursleden. 

 

Voornaamste aantrekkingsfactoren TH  

Fitheid (86,2%), gezelligheid (82,3%), leuke sport (77,3%), vrijblijvendheid (61,3%), 

netwerk (35,9%). 

24,9% Anders, namelijk... Uit de 45 open reacties blijkt dat ouders vaak via hun kinderen bij 

TH terecht komen (19x); TH bijdraagt aan hun hockeykennis (18x) en de vrijblijvendheid 

(14x) en vrije weekenden (11x) gewaardeerd worden. 

 

Handboek 

59,1% van de TC’s is niet bekend met het handboek. Voor de 71,6% van de TC’s die wel met 

handboek bekend zijn, is dit handboek voldoende ter ondersteuning. 

 

Lidmaatschap 

35,6% van de verenigingen biedt een apart lidmaatschap aan voor TH. 

Frequentie invalbeurten TH-er in reguliere competitie (65 reacties). De meest voorkomende 

antwoorden: 

Max. 3 keer (17x) 

Onbekend (15x) 

Niet/ n.v.t. (8x) 

Zelden/ incidenteel (6x) 

Bij het overgrote merendeel (49x) komen hier geen extra kosten bij. In 8 gevallen zijn 

kosten onbekend en bij 8 verenigingen kost dit geld (per jaar of per wedstrijd).  

 

Behoefte vanuit vereniging om TH-ers te laten meedoen in reguliere competitie: 50,6%. 

 

55% denkt dat TH-ers geen behoefte hebben aan deelname in reguliere competitie vs. 30% 

wel. 

 

Volgens 90,6% volstaat huidige vorm van TH. 

 

Hoe kan de KNHB TH ondersteunen (180 reacties). Top 5 meest voorkomende antwoorden 

1. Geen behoefte/ niet nodig/ n.v.t./ -/ (vrij/ erg) tevreden   37x 

2. Geen idee/ weet niet/ ?       28x 

3. Promotie/ stimuleren/ aandacht TH      27x 

    Trainers/ training (11) / oefenstof/ spelvormen (16) 

    Contact andere TH clubs (12)/ delen van ervaringen/ info (15) 

4. Wedstrijden/ competitie: wel/ geen ondersteuning    19x 

5. Regels: vastleggen (7) vs. niet te veel reguleren (4)   11x 

 


