
Wat is dat?





kreten



Programma 
1. Grondslag

2. Talent opleiding

3. DNA en ambitie KNHB







Ontwikkelingen vaardigheden

maatschappelijk topsport

Maatschappelijk i.r.t. topsport, eigenaar zijn van:

- Doorzettingsvermogen

- Zelfsturing

- Zelf reflectie

- Evalueren

- Aanspreken / aanspreekbaar zijn

- Uitgestelde beloning

- Plannen 

Bron: Jonker ea 2011, Touring ea 2011



Weghalen van weerstanden?
De pedagogische waarde van “gevaar”; eigenaarschap!



DNA en ambitie



vormen van mensen en medailles winnen 

Doelstelling 

‘Presteren als inspirator’



Waarden 
1. Transparant; zichtbaar, open en toegankelijk!

2. Constructief; opbouwend en vormend!

3. Liefdevol meedogenloos; besluiten nemen, rekening houdend met..., ’hard op de zaak, zacht op de man’. 



DNA



Ambitie

Snel, creatief en aanvallend hockey, met een solide verdedigende balans, als 

individu in een team!



Talent opleiding



137 internationals
86 clubs

De leveranciers
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Criteria en maatstaven goede jeugdopleiding
1. Verschillende (hoofd) aspecten van een goede jeugdopleiding? (conditie)

2. Wat zijn de criteria voor een goede jeugdopleiding? (shuttle)

3. Welke maatstaven (evalueren / meten) leg je langs die criteria/voorwaarden? (tijd)



Hoofdaspecten?



Criteria?



Maatstaven?



Jeugdopleiding KNHB



Topopleiding 
1. Continue leren
2. Bijdrage leveren aan het team
3. Diversiteit stimuleren
4. Zelfsturing ontwikkelen
5. Sociaal maatschappelijke bijdrage



Houding, gedrag en begrip

Intensiteit 



Een top opleiding zijn betekent:
1. Continue leren
- Doelgericht, uitdagend, verdiepend
- Ruimte om te ondernemen en keuzen maken.
2. Bijdrage leveren aan het team
- Individueel functioneren in relatie tot het team
- Bewust zijn van je bijdrage
3. Diversiteit stimuleren
- Veiligheid voor het (authentieke) individu
- Echt luisteren en bespreken
- Constructief handelen
4. Zelfsturing ontwikkelen
Zelfreflectief vermogen vanuit hockeyvaardigheden ontwikkelen.
5. Sociaal maatschappelijke bijdrage
Balans tussen hockey, school (werk) en privé.



De hockey uitvoering:
1. Technische basis;
Zie speldesign (en NTP) en keuzes per lijn
2. Fysieke ontwikkeling
Document van fysiek NL (Doris).
3. Eigen keuzen kunnen maken
Zie ZIP coach (Wietske).
4. Mentaal volgende stap maken
Under construction.
5. Ontwikkelen specialisme
Keepers, SCA, … (Gerold).



Herenlijn
- Passen	en	aannamen	onder	druk

- Verdedigen	op	de	bal	en	van	de	ruimte

- Het	inrichten	van	balwinst (counter)

- Het	inrichten	van	balverlies	(counter	voorkomen)

EIGENAARSCHAP 

Principes invullen en thema’s uitwerkingen (te, ta, me en fy) 

speeldesign 

schakel 

Zone 1 
(t/m eigen 23) 

Zone 2 
(t/m ml) 

Zone 3 
(t/m aanval 23) 

Zone 4 
(va aanval 23) 

Balwinst 

Versnelling Scoren 

Balverlies 

Vertragen (afpakken  / press) niet balbezit 

balbezit 

Snel, creatief aanvallend hockey met een solide verdedigende basis, als individu in een team! 

Zone 4 
(tva aanval 23) 

Zone 3 
(t/m aanval 23) 

Zone 2 
(t/m ml) 

Zone 1 
(t/m eigen 23) 

Cirkel verdedigen 

Dameslijn

- Play	the way	you facing

- Zien	is	spelen	:	1ste optie	spel	

- Principes	Baldoellijn,	ballijn,	helpkant	moeten	er	in	gebracht	worden

- Balwinst	is	passen,	liefst	voorwaarts.	

- Balverlies	:	z.s.m.	druk	op	de	bal	en	in	verdedigende	structuur	komen

Technische	basis



Wie wil bevraagd worden?



einde
Joost van geel

joost.van.geel@knhb.nl / 06 - 55 70 29 61



Rol van de coach
Determinatie (motivatie) theorie



Determinatie (Deci & Ryan) 

Behoefte aan

autonomie

“ik wil ruimte hebben” 

Initiator zijn van eigen 
acties. Zelf aan de basis
liggen van gedrag, jezelf 
mogen zijn. 

Behoefte aan

verbondenheid

“Ik wil me verbonden 
voelen” 

Geliefd worden door 
anderen. Goede en 
close relaties hebben. 
Tot de team horen. 

Behoefte aan 

competentie

“ik wil verder komen” 

Gedrag tot een goed einde kunnen brengen. 
Controle hebben over de uitkomst van 
gedrag en succes ervaren. 



Presteren 



Ontwikkel_leiderschaps_matrix (versie 09/2017)

Presteren en ambitie Kennis/Inhoud Regie voeren Verbinding maken

HET

(wereld)

- Stelt lange termijn doelen (5 jaar)
- Wil alles uit de sport halen

- Voert innovatieve ideeën door om de sport te 
ontwikkelen.

- Heeft visie 
- Deelt kennis buiten de sport 
- Laat zich inspireren door andere vakgebieden

- Weet op een strategisch manier stakeholders te 
betrekken

- Zet netwerk functioneel in

- Is duurzaam inspirerend
- Zet politieke sensitiviteit om te beïnvloeden
- Denkt synergetisch

WIJ

(directe omgeving)

- Stelt duidelijke doelen (-3 jaar)
- Is gedreven alles uit zijn/haar team halen

- Heeft kennis van fysieke en mentale processen
- Creëert een diverse leerervaring voor anderen

- Zet anderen in op kwaliteiten
- Durft anderen aan te spreken op gedrag
- Herkent stressvolle momenten en herstelt 

makkelijk
- Stuurt op teamvorming 

- Is teambewust
- Maakt eigen belang ondergeschikt aan teambelang
- Is stijlflexibel om anderen te beïnvloeden. 

IK

(zelf)

- Stelt duidelijke doelen (1 jaar)
- Is gedreven alles uit zichzelf halen

- Is leerbereid en nieuwsgierig
- Heeft vertrouwen in eigen kunnen
- Creëert een diverse leerervaring voor zichzelf
- Heeft kennis van het (internationale) hockey 

- Toont mentale-en fysieke veerkracht
- Past zelfmanagement toe

- Toont zelfreflecterend vermogen
- Luistert en stelt (relevante) vragen



Talentontwikkeling en 
kennisdelen

Breed, belasting en basis



Visie



Visie



Samenvattend 
– Tot 12 jaar niet selecteren; plaatsen op basis van bv. drive

– Tot 12 jaar breed belasten

– Tot 14 jaar in eigen omgeving spelen

– 75% spelen van de wedstrijd



Om na te slaan
– Jelle Jolles, neuro psychooog

– Chris Vischer, bewegings wetenschapper

– Marije Gemser, bewegings wetenschapper; talent ontwikkeling 

– Geert Salvelsbergh, bewegings wetenschapper; asm

– Frans bosch / peter beek; motorisch leren, diffrentieel

– Jean gôté; pedagogiek en sport

– Daniel memmert; bewust spelen en trainen

– …

– …


