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Deze tekst is vanuit praktisch oogpunt geschreven in de mannelijke vorm.  
Overal waar de term ‘hockeyer’ staat vermeld, doelen we eveneens op hockeyster. 
Dit geldt tevens voor andere gebruikte mannelijke vormen.

De bezoekersgegevens van de websites en apps zijn gebaseerd op de statistieken  
van Google Analytics.
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Introductie

Hockeyplezier. Dat is waar we ons als KNHB in 2017 volop voor hebben 
ingezet. Want dat is waar het vooral om draait: om hockeyplezier bij 
spelers en bij iedereen die bij onze sport betrokken is. Van trainers, 
coaches en scheidsrechters tot vrijwillige bestuurders, commissieleden, 
ouders, sponsors en fans. 

Hockeyplezier bereiken we als iedereen bij de hockeyvereniging vindt wat 
hij of zij zoekt: een prettige omgeving om elkaar te ontmoeten, plezier te 
maken, samen te sporten en prestaties te leveren, elkaar beter te maken 
en uitdagingen aan te gaan. In het veld en daarbuiten. 

Hoe meer mensen plezier beleven aan de hockeysport, hoe meer mensen 
zich aan onze sport willen verbinden – en blijven verbinden. Zo kunnen 
we doorgroeien richting 300.000 hockeyers en 1 miljoen hockeyfans. Dat 
is de ambitie die de KNHB heeft verwoord in de strategie 2020.

Strategie 2020
Om deze ambitie waar te maken zijn binnen de strategie 2020 vier 
thema’s leidend: 
• Een leven lang hockey(en)
• Positieve maatschappelijke impact
• Bij de wereldtop in een wereldsport
• Toekomstbestendige financiën

Deze thema’s, die onderling verbonden zijn, worden ondersteund door 
twee pijlers: 
• KNHB als netwerk- en serviceorganisatie 
• Behoud van cultuur en hockey DNA
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Belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen
Genoemde thema’s en pijlers geven richting aan het beleid van de KNHB, 
waarin de wensen en behoeften van de hockeyverenigingen en hockeyers
centraal staan. Hoe de KNHB dat in 2017 heeft vormgegeven? Dat lees je 
in dit jaarverslag. Per thema en pijler zijn de belangrijkste activiteiten en 
ontwikkelingen weergegeven. Zo krijg je een mooi beeld van het hockeyjaar 
2017. 

Een jaar waarin de KNHB een nieuw bondsbureau heeft betrokken en haar 
organisatie heeft herijkt en vernieuwd. Hierdoor sluit de KNHB met haar 
dienstverlening en service nog beter aan op wat verenigingen vragen. Ook 
de vernieuwing van de website knhb.nl draagt hieraan bij. 

Naast de behoeften van verenigingen stonden ook de wensen van hockeyers 
in 2017 centraal. Zo wil de KNHB zorgen voor uitdagende competities en 
een passende hockeyvorm voor elke hockeyer. Mooie voorbeelden uit het 
verslagjaar zijn de introductie van de Gold Cup, de start van een trimhockey- 
en Hockey7-competitie in Midden Nederland en de lancering van de VODW 
Business Cup, een nieuw 7-tegen-7 format voor bedrijfshockeyers. 

Een van de hoogtepunten uit het verslagjaar vormt uiteraard de Rabo 
EuroHockey Championships 2017 in het gerenoveerde Wagener Stadion. Met 
titels voor de Oranje Dames en Heren was dit een zeer succesvol toernooi, 
bezien vanuit het thema ‘Bij de wereldtop in een wereldsport’. Maar ook 
binnen andere thema’s heeft dit toernooi gezorgd voor een positieve boost 
van de hockeysport. De uitgebreide en positieve exposure in de media heeft 
ongetwijfeld weer nieuwe hockeyfans opgeleverd. En side-events als de 
Urban Hockey Experience Amsterdam zorgden ervoor dat meer kinderen en 
jongeren hebben kennisgemaakt met de hockeysport. Ook daarbij stond één 
ding centraal: hockeyplezier!

Of iemand voor het eerst in zijn leven een stick vasthoudt of al veertig jaar 
hockeyt; de KNHB wil jong en oud binden en blijven boeien.  
Hockeyplezier is daarbij het sleutelwoord.
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Nationaal  
Hockeycongres

Ziggo Sport 
start Hoofdklasse-

programma

HC Klein Zwitser- 
land wint eerste 
editie Silver Cup

Lancering 
vernieuwde site 

knhb.nl

Heren Kampong 
landskampioen

Dames Den Bosch 
winnen EHCC

Dames Den Bosch 
landskampioen

Algemene 
Vergadering KNHB

Het Nationaal Hockeycongres staat in het teken van ontmoeten, 
netwerken, kennisdelen en van elkaar leren. In totaal waren 451 
bestuurders van 165 verenigingen aanwezig.

Ziggo Sport start een wekelijks samenvattingsprogramma van  
de Hoofdklasse hockeycompetitie. 

De heren van HCKZ houden als eerste team de Silver Cup om-
hoog. In de finale van het nieuw opgezette bekertoernooi winnen 
zij van MEP Heren 1.

De vernieuwde website knhb.nl biedt nuttige en praktische 
informatie aan iedereen die werkzaamheden verricht binnen  
de vereniging.

Kampong verslaat Rotterdam en is landskampioen. De hockeyers 
van Kampong zijn voor het eerst sinds 1985 kampioen geworden.

De dames van Den Bosch kronen zich voor de vijftiende keer  
in negentien jaar tot Europees kampioen in het clubhockey. 

Den Bosch wint van Amsterdam en kroont zich tot kampioen  
van Nederland. Dit is voor de dames van Den Bosch de achttiende 
landstitel in twintig jaar.

28 JANUARI
Hoofdkantoor Rabobank 
Nederland, Utrecht

26 FEBRUARI 

4 JUNI
MHC Ede

28 JANUARI

20 MEI
HC Rotterdam

4 JUNI
HC ‘s-Hertogenbosch

27 MEI 
HC ‘s-Hertogenbosch

16 JUNI
‘t Spant, Bussum

Lancering van het  
EK Hockey-lied 

Het officiële EK Hockey-lied, ‘Sterker Dan Alleen’, wordt  
gezongen door Do en gaat over doorzettingsvermogen,  
vertrouwen en samenwerking.

1 AUGUSTUS

BEKIJK 
HET 
FILMPJE

https://www.youtube.com/watch?v=FVXMQNndW9c
https://www.youtube.com/watch?v=FVXMQNndW9c
https://www.youtube.com/watch?v=FVXMQNndW9c
https://www.youtube.com/watch?v=FVXMQNndW9c
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Officiële opening 
hoofdtribune  

Wagener Stadion

Rabo EuroHockey 
Championships  

2017

Verhuizing  
KNHB-bondsbureau

Start nieuwe  
bekertoernooi  

Gold Cup

Start KNHB- 
organisatie 
nieuwe stijl

Technisch Kader  
& Medisch Congres 

Rabo Fandag

Algemene 
Vergadering KNHB

De nieuwe hoofdtribune van het Wagener Stadion is officieel 
geopend. Het Wagener Stadion, dat stamt uit 1939, is al jaren de 
hockeytempel van Nederland en misschien wel van de hele wereld. 
De hoofdtribune heeft een ware metamorfose ondergaan. 

Het Europees kampioenschap hockey voor mannen en vrouwen 
speelt zich af in Nederland. Dubbel feest: zowel de Oranje Dames 
als de Oranje Heren winnen goud.

De KNHB verhuist van Nieuwegein naar Utrecht. Het nieuwe  
pand, genaamd DeWeerelt, is dé ontmoetingsplek voor iedereen 
met een hart voor sport. 

Naast de succesvolle Silver Cup is er nu ook de Gold Cup.  
De Gold Cup is bedoeld voor dames- en herenteams uitkomend  
in de Hoofdklasse en Overgangsklasse.

De KNHB heeft haar organisatie herijkt en aangepast aan de 
eisen van deze tijd. 

Centraal thema tijdens het congres: ‘belasting en belastbaarheid’. 
Dit bepaalt de manier van opleiden, maar raakt tegelijkertijd aan 
de medische aspecten van de sport.

Bijna 800 kinderen beleven een unieke dag met de internationals 
van Oranje.

18 AUGUSTUS
Amsterdam

18-27 AUGUSTUS
Wagener Stadion, 
Amsterdam

23 OKTOBER
DeWeerelt, Utrecht22 SEPTEMBER

1 NOVEMBER

19 AUGUSTUS
RAI Amsterdam

21 OKTOBER 
MHC Fletiomare

22 NOVEMBER
Postillion Hotel, Bunnik

BEKIJK 
HET 
FILMPJE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=q8zLDIChXOQ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=q8zLDIChXOQ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=q8zLDIChXOQ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=q8zLDIChXOQ 
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Vrijwilliger van het jaar 2017
Christine van Exel-Elias
commissaris Sportiviteit & Respect Doornse Hockeyclub

Bestuurderstrofee 2017
HC Cartouche

Verkiezing FIH Player of the Year 2016
Naomi van As

Ledencijfers

Nieuwe verenigingen

In 2017 is de KNHB verder gegroeid. Op de peildatum, 31 oktober 2017, 
had de KNHB 254.032 leden, een groei van 0,27% ten opzichte van 2016. 
De grootste groei vond plaats in de jeugd bij de A- en B-categorieën. 

 

In 2017 zijn drie nieuwe verenigingen kandidaat-lid geworden, te 
weten HC Losser (Losser), AHC Rubicon (Amsterdam) en hockeyclub 
UNO (Utrecht). Aanleiding voor deze nieuwe initiatieven is enerzijds 
ruimtegebrek bij bestaande verenigingen, anderzijds is er een behoefte 
in gebieden waar nog geen hockeyvereniging gevestigd is. In totaal telt 
de KNHB 322 verenigingen.

Download de 
Ledenstatistiek 

PDF

https://www.knhb.nl/over-knhb/cijfers-en-plannen
https://www.knhb.nl/over-knhb/cijfers-en-plannen
https://www.knhb.nl/over-knhb/cijfers-en-plannen
https://www.knhb.nl/over-knhb/cijfers-en-plannen
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Een leven lang hockey(en)

Doelstelling: Hockeyers en hockeyfans langer verbonden en betrokken  
houden bij de sport, met de hockeyvereniging als ontmoetingspunt. De plek 
waar mensen graag (blijven) komen en elkaar treffen in een geborgen  
omgeving waar sport centraal staat en mensen sport kunnen beoefenen  
en/of beleven op een wijze die aansluit bij hun behoefte.

Nationale competitie

De KNHB wil – in samenwerking met verenigingen – een diversiteit aan 
competities aanbieden. Competities die aansluiten bij de wensen en behoeften 
van (potentiële) hockeyers. In 2017 lag de focus – naast de organisatie van de 
competitie en alle play-offs en kampioenschappen – met name op een aantal 
grotere projecten.

Herinrichting C- en D-competities
Begin 2018 heeft de KNHB haar visie op de ontwikkeling van hockeyers 
gepresenteerd. Belangrijke aandachtspunten zijn het centraal stellen van de 
ontwikkeling van de jonge hockeyer in de jongste categorieën, het verminderen 
van de druk op de voorcompetitie en het creëren van voorwaarden om in de 
woonomgeving te blijven spelen. Om deze visie goed in de praktijk te kunnen 
brengen is het van belang dat de competitiestructuren hierop aansluiten. 
Tijdens de ontwikkeling van de genoemde visie heeft daarom veelvuldig 
overleg plaatsgevonden met betrokkenen. Ook heeft de KNHB in 2017 diverse 
bijeenkomsten voor verenigingen georganiseerd. Dit alles resulteert in 2018 in 
de invoering van een aangepaste competitiestructuur voor de C- en D-jeugd.

Bekercompetitie
In 2017 is het eerste bekerseizoen bij de heren afgesloten met HC Klein 
Zwitserland als bekerwinnaar. Gezien het enorme succes is de KNHB in seizoen 

2017-2018 gestart met twee bekercompetities voor zowel dames als heren. 
De Gold Cup is bedoeld voor teams uit de Hoofdklasse en Overgangsklasse. 
Aan de Silver Cup doen teams uit de 1e tot en met de 4e klasse mee. Voor 
beide bekercompetities hebben in totaal meer dan 350 standaardteams zich 
ingeschreven.

Introductie Promotieklasse
In 2016 heeft de KNHB het voornemen geuit om per seizoen 2018-2019 een 
Promotieklasse in te voeren tussen de huidige Hoofd- en Overgangsklasse. In 
2017 zijn alle bijbehorende promotie- en degradatieregelingen uitgewerkt en 
gepresenteerd aan de verenigingen. Daarbij is ook besloten een wijziging aan te 
brengen onder in de competitieboom. Zo wordt de 3e klasse teruggebracht van 
zes naar vier poules.

Flexibel competitieaanbod
In 2017 is het aanbod van flexibele competities – zoals de avondcompetities – 
verder uitgebreid naar andere delen van het land. Hiermee houden we meer 
leden langer betrokken bij onze sport. In 2017 is onder andere gestart met een 
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competitie voor trimhockeyteams in Midden Nederland. In datzelfde district is 
tevens een Hockey7-competitie gestart voor zowel dames als heren.

Professionalisering zaalhockeyorganisatie 
In 2017 is bij de zaalhockeycompetitie voor het eerst de grens van 10.000 
deelnemende teams gepasseerd. Zaalhockey drijft nog altijd grotendeels op 
vrijwilligers; niet alleen bij de clubs, maar ook binnen de KNHB. Het is echter 
steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. Daarom zijn in 2017 de eerste stappen 
gezet om te komen tot een professionalisering van de zaalhockeyorganisatie. 
De KNHB-competitieleiders hebben een grotere rol in de begeleiding en 
ondersteuning van de competitieleiders in het land.

Introductie videoscheidsrechter 
De KNHB heeft in 2017 tijdens de finales van de play-offs Hoofdklasse om het 
Nederlands Kampioenschap voor het eerst de videoscheidsrechter ingezet. 
De videoscheidsrechter is tijdens de vier gespeelde finales ingezet en is in 
samenwerking met Ziggo en NOS tot stand gekomen.

Veldhockey 2017 - In september 2017 is de veldhockeycompetitie gestart met 
het grootste aantal teams ooit, te weten 17.005. De categorieën laten een kleine 
stijging zien ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Landskampioenen veldhockey seizoen 2016-2017
•  Hoofdklasse Dames: Den Bosch
•  Hoofdklasse Heren: Kampong
•  Reserve Dames: Hurley 2
•  Reserve Heren: Hurley 2
•  Veteranen Hoofdklasse Dames: Rotterdam
•  Veteranen Hoofdklasse Heren: Oranje-Rood
•  Veteranen L: Voordaan
•  Veteranen Doordeweeks Dames: Geldermalsen
•  Meisjes A: HGC
•  Jongens A: Kampong
•  Meisjes B: Rotterdam
•  Jongens B: Laren
•  Meisjes C: hdm
•  Jongens C: Push

Eindstand EHL seizoen 2016-2017
1.  Rot-Weiss Köln
2.  Oranje-Rood
3.  KHC Dragons

Eindstand EHCC seizoen 2016-2017
1.  Den Bosch
2.  UHC Hamburg
3.  Amsterdam

Zaalhockey 2017 - Het aantal deelnemende teams aan de zaalcompetitie is 
in 2017 wederom met 5% gegroeid, tot 10.428. In totaal kwamen in 2017 circa 
115.000 KNHB-leden naast de veldcompetitie ook in actie in de zaal (uitgaand 
van spelers die vier of meer wedstrijden in het zaalseizoen meespelen). 

 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Jongste Jeugd 5.020 4.968 5.147
Junioren 7.709 7.712 7.617
Senioren 3.966 3.948 3.790
G- en LG-Hockey * 106  
Bedrijfshockey* 204  

Totaal 17.005 16.628 16.554

Aantal deelnemende teams veldhockey

* Cijfers voor het eerst opgenomen in de telling
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Landskampioenen zaalhockey seizoen 2016-2017
•  Hoofdklasse Dames: Amsterdam
•  Hoofdklasse Heren: Amsterdam
•  Reserve Dames: hdm 2
•  Reserve Heren: hdm 3
•  Meisjes A: Amsterdam
•  Jongens A: Kampong
•  Meisjes B: Amsterdam
•  Jongens B: Pinoké
•  Meisjes C: Kampong
•  Jongens C: Schaerweijde

Europa Cup Indoor - De dames van Kampong zijn in het seizoen 2016-2017 
zesde geworden in de A-poule. Dit betekent handhaving op het hoogste 
Europese niveau. De heren van Amsterdam werden derde in de A-poule. In het 
seizoen 2017-2018 spelen de Nederlandse vertegenwoordigende clubs bij zowel 
de dames als de heren dus wederom op het hoogste niveau in de Europa Cup 
Indoor.

Disciplines en hockeyvormen

De KNHB wil hockeyers en hockeyfans een leven lang verbonden en betrokken 
houden bij de hockeysport, met de vereniging als centraal ontmoetingspunt. 
Daarbij hoort een passend aanbod van disciplines en hockeyvormen. De focus in 
2017 lag op het continueren, ondersteunen en verder ontwikkelen van aanbod 
dat specifiek is afgestemd op verschillende doelgroepen. 

Bedrijfshockey - Het reguliere bedrijfshockeyaanbod (11 tegen 11) kent nog 
steeds een afname van het aantal deelnemers. Verdeeld over vijftien regio’s 
speelden in totaal 204 teams met 2.655 bedrijfshockeyers. Ongeveer de helft 
hiervan was tevens lid van een vereniging. 
Ook in 2017 heeft de KNHB zich ingezet voor de ontwikkeling van het 
reguliere bedrijfshockey. Zo vond op 20 augustus een aanvoerdersdag plaats 

Bekijk de compilatievideo 

van de finales NK Zaal 2017 

met de Dames en Heren  

van Amsterdam als 

landskampioenen.

* Cijfers voor het eerst opgenomen in de telling

 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Jongste Jeugd 1.702 1.389 1.117
Junioren 7.299 7.077 6.991
Senioren 1.316 1.360 1.275
E- en H-Hockey* 111  

Totaal 10.428 9.826 9.383

Aantal deelnemende teams zaalhockey

https://www.youtube.com/watch?v=eflQlVrn2f4
https://www.youtube.com/watch?v=eflQlVrn2f4
https://www.youtube.com/watch?v=eflQlVrn2f4
https://www.youtube.com/watch?v=eflQlVrn2f4
https://www.youtube.com/watch?v=eflQlVrn2f4
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tijdens de Rabo EuroHockey Championships 2017. Een blijk van waardering 
voor de aanvoerders, die als kartrekkers een belangrijke rol spelen binnen het 
bedrijfshockey. 
Daarnaast heeft de KNHB in 2017 een nieuw format gelanceerd, in nauwe 
samenwerking met Official Sponsor VODW. De VODW Business Cup is een 
7 tegen 7 competitie, zonder keepers op een half veld. Recreatief hockey 
en netwerken in een ongedwongen sfeer staat hierbij centraal. De pilot van 
deze hockeyvorm, met acht deelnemende teams, vond plaats bij HC AthenA 
in Amsterdam. In 2018 geven de KNHB en VODW een vervolg aan dit nieuwe 
bedrijfshockeyformat. Doel is om – op basis van een evaluatie – verdere 
verbeteringen door te voeren en de samenwerking met andere initiatieven te 
zoeken. 

Fithockey - Op 16 mei 2017 organiseerde de KNHB voor de tiende keer het 
Fithockeytoernooi op de velden van hockeyvereniging Derby. Ruim tachtig 
Fithockeyers tussen de 50 en 88 jaar kwamen hierbij in actie. Het aantal 
deelnemers aan dit toernooi blijft groeien, evenals het aantal verenigingen dat 
wekelijks Fithockey aanbiedt. Dat aantal ligt inmiddels op circa 25.
Ook sportbreed denkt de KNHB mee over het in beweging brengen en houden 
van 50-plussers. Zo zit de KNHB in de werkgroep 50+ van de Academie 
voor Sportkader, een samenwerking van NOC*NSF en sportbonden. In 2017 
was de KNHB met deze werkgroep betrokken bij de ontwikkeling van de 
workshop ‘Kansen van 50+ sport en samenwerking’. Deze workshop is landelijk 
aangeboden aan tal van sportaanbieders, waaronder hockeyclubs. Hierbij 
hebben Fithockeyverenigingen hun kennis gedeeld met andere verenigingen. 

G- en LG-hockey - In 2017 telde het G- en LG-hockey 1.173 leden. Door de  
groei van de laatste jaren was het in 2017 goed mogelijk om te differentiëren 
naar 6-tal, 8-tal en 11-tal niveau. De G-competitie met 106 teams vond plaats  
in vijf verschillende regio’s. Aan de landelijke LG-competitie namen veertien 
teams deel. Een kwantitatieve groei voor de LG-discipline bleek ook in 2017  
een grote uitdaging. 
Naast de nationale stimulering heeft de KNHB een voortrekkersrol binnen 

Europa op het gebied van aangepast hockey. Zo vond er tijdens het EK een 
succesvol Europees side-event plaats op Pinoké en in het Wagener Stadion. 
Nederland was hier met drie teams vertegenwoordigd. 
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Rolstoelhockey - In 2017 namen 24 E- en 16 H-hockeyverenigingen deel aan de 
competitie, met in totaal ruim 605 rolstoelhockeyers. Deze clubcompetitie is van 
essentieel belang voor het vergroten van de participatie van deze doelgroep. 
Deze focus op de E- en H-competitie was er ook in 2017. Daarbij heeft de 
KNHB haar expertise ingezet, onder meer op het gebied van arbitrage en de 
organisatie van competitie en evenementen.

Kampioenen rolstoelhockey seizoen 2016–2017
• H-hockey
 Kampong Wheelys (Utrecht)
• E-hockey
 GP Bulls (Eindhoven)

Studentenhockey - In 2017 waren elf studentenhockeyverenigingen lid 
van de KNHB. Daarnaast telde de KNHB één studentenhockeyvereniging 
die qua organisatie geïntegreerd is binnen een reguliere vereniging. Alle 
studentenhockeyverenigingen namen deel aan de reguliere KNHB-competities. 
De KNHB treedt op als intermediair en stimuleert actief de onderlinge contacten 
tussen de studentenhockeyverenigingen. In 2017 lag de focus op de continuïteit 
in verband met de frequente bestuurswisselingen. 

Trimhockey - Voor deze doelgroep is de afgelopen jaren steeds meer alternatief 
hockeyaanbod ontstaan, als gevolg van de veranderende wensen en behoeften. 
Denk bijvoorbeeld aan toernooien en competities. Dankzij een steeds beter 
passend en op niveau gedifferentieerd aanbod is de verwachting dat het aantal 
trimhockeyers verder zal stijgen. In 2017 stond de teller op 13.562 ‘trimmers’. 

Schoolhockey - Ook in 2017 ondersteunde de KNHB het schoolhockey. Zo 
waren er digitale lesmappen beschikbaar voor verenigingen en scholen, te 
weten Kennismaken met hockey en Kennismaken met hockey in het Voortgezet 
Onderwijs. Ook voor verenigingen die al ‘schoolactief’ zijn had de KNHB in 2017 
lessen beschikbaar op haar website.
Tijdens de Rabo EuroHockey Championships 2017 organiseerde de KNHB verder 

een clinic voor veertig vakleerkrachten bewegingsonderwijs en contactpersonen 
schoolhockey, gericht op hockey in het basisonderwijs. Hierbij kwamen 
basisvaardigheden aan bod, evenals Funkey en Urban Hockey. 
In 2017 stond traditiegetrouw ook de Nationale Schoolhockeycompetitie weer 
op de agenda. Meer dan 700 schoolteams van 225 scholen deden mee. De ruim 
10.000 leerlingen kwamen in actie op 43 verenigingen, ondersteund door 1.000 
vrijwilligers. 

Winnaars Nationale Schoolhockeycompetitie 2017: 
• Meisjes Jong: Dalton (Voorburg) 
• Jongens Jong: Gymnasium Hilversum (Hilversum) 
• Meisjes Oud: Thorbecke VO (Rotterdam) 
• Jongens Oud: Bonaventuracollege Burggravenlaan (Leiden)
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De KNHB ondersteunt verder de organisatie van het NK MBO hockey. Op 19 mei 
2017 vond de elfde editie plaats, georganiseerd door Sportacademie Amersfoort. 
In totaal streden veertien dames- en zes herenteams om de titel, die werd 
gewonnen door RijnIJssel uit Arnhem (dames) en Alberda College uit Rotterdam 
(heren).

Clinics - In 2017 boekten ruim vijftien verenigingen een KNHB-clinic. De 
verenigingen konden daarbij kiezen uit twee soorten clinics. Zo biedt de KNHB 
een clinic met een international – en eventueel Hoofdklassespelers – waarbij 
techniek en tactiek centraal staan. Bij de tweede clinic, The Zone, worden 
techniek en fun gecombineerd. 

NK Shoot Out - In 2017 organiseerden ruim 120 verenigingen een 
clubkampioenschap, in het kader van het NK Shoot Out voor hockeyers tot en 
met 16 jaar. Tijdens de districtskampioenschappen, die werden afgewerkt op vijf 
locaties, streden de clubkampioenen in een blow-up arena om tickets voor de 
finale. Deze vond plaats op 24 juni op HC Den Bosch.

Kampioenen NK Shoot Out 2017: 
• Shoot Out Koningin: 
 Anna van der Veen (Rotterdam)
• Shoot Out Koning: 
 Sye Meijer (Apeldoorn)
• Beste keepster: 
 Bibi van der Avoird (Geel-Zwart)
• Beste keeper: 
 Maurits de Groot (Spandersbosch)

Verenigingsarbitrage

In 2017 is ingezet op verbetering van de verenigingsarbitrage door een 
forse investering in de opleiding van CS+ docenten. Zo is deze opleiding in 
het verslagjaar vernieuwd. Daarnaast heeft de KNHB diverse workshops 
aangeboden aan enthousiaste kaderleden waarna zij bevoegd zijn tot het 
opleiden van CS+ scheidsrechters. Per saldo zijn er hierdoor meer dan honderd 
nieuwe docenten toegevoegd aan het bestand. In 2018 worden nog meer 
opleidingen aangeboden om zo meer CS+ scheidsrechters op te leiden en het 
niveau van de verenigingsarbitrage te verbeteren.
Rond de aanvang van het seizoen biedt de KNHB al jarenlang Spelregelcafés 
aan, in het kader van de Week van de Scheidsrechter. Ook in 2017 waren er 
zestig Spelregelcafés, waar meer dan 1.500 bezoekers werden bijgespijkerd 
door een bondsscheidsrechter. Voor het eerst organiseerde de KNHB ook 
workshops over de zaalhockeyspelregels. Deze drukbezochte workshops werden 
gezamenlijk gepresenteerd door een scheidsrechter en een coach, wat zeer 
werd gewaardeerd door de deelnemers.

Shoot outs zijn een van 

de meest spectaculaire 

onderdelen van het hockey. 

Dat bleek ook maar weer 

tijdens de NK shoot outs 

in Den Bosch. Daar kon het 

publiek genieten van toffe 

trucs en fraaie reddingen. 

Bekijk de video.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fh5lAbVqJHY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fh5lAbVqJHY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fh5lAbVqJHY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fh5lAbVqJHY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fh5lAbVqJHY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fh5lAbVqJHY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fh5lAbVqJHY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fh5lAbVqJHY
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Of een hockeywedstrijd lekker en ontspannen verloopt, wordt mede bepaald 
door de scheidsrechter. Belangrijk dus dat spelers op elk niveau kunnen rekenen 
op goede, enthousiaste scheidsrechters. Om arbitrage onder de aandacht te 

brengen en meer mensen te enthousiasmeren 
om ook te gaan fluiten, heeft de KNHB in 2017 
de ‘#fluitmee’ campagne geïntroduceerd. 
In deze campagne is met uitingen en 
filmpjes aandacht gevraagd voor alle stadia 
binnen de scheidsrechter carrière, van 
spelbegeleider Jongste Jeugd tot internationaal 
scheidsrechter. 

Expertisecentrum

De KNHB is in transitie naar een meer service- en klantgerichte organisatie. Een 
van de aanpassingen in de organisatie is dat de KNHB Academie een andere 
naam en een aangepast takenpakket krijgt. Naast de technische opleidingen tot 
trainer/coach en technisch management gaan ook de arbitrage-opleidingen deel 

uitmaken van het nieuwe Expertisecentrum. In 2017 werd de overgang van KNHB 
Academie naar Expertisecentrum voorbereid. Daarnaast vond er uiteraard weer 
een groot aantal activiteiten en opleidingen plaats. 

Opleidingsaanbod - In 2017 had de KNHB een uitgebreid opleidingsaanbod voor 
zowel trainer/coaches als technisch management van verenigingen.

Opleidingen trainer/coaches
• Begeleider Jongste Jeugd
• Keeperscursussen: beginners en gevorderden
• Clubthema-avonden
• Basisopleiding Training geven 
• Basisopleiding Coachen
• HT2 - Jongste Jeugd
• HT2 - Elftal
• HT3
• HT4

Opleidingen technisch management
De KNHB wil de begeleiding van trainer/coaches professionaliseren, evenals 
de ontwikkeling en uitvoering van het technisch beleid binnen verenigingen. 
Hiertoe heeft de KNHB een tweetal opleidingen ontwikkeld, te weten TM3 
(Technisch Coördinator) en TM4 (Technisch Manager). In november 2017 is de 
vijfde opleiding TM3 gestart. 

Deskundigheidsbevordering - De KNHB had ook in 2017 een divers aanbod, 
waarmee leden van het technisch kader en het technisch management van 
verenigingen hun vak kunnen bijhouden.

Technisch Kader Congres
Het jaarlijkse Technisch Kader Congres werd ditmaal gecombineerd met het 
Medisch Congres. Dit gezamenlijke congres vond op 19 augustus plaats tijdens 
de Rabo EuroHockey Championships 2017 in de RAI Amstersdam.

 2017 2016 2015

Opgeleide 
  leercoaches CS+ 87 64 42
Opgeleide (bonds)
  scheidsrechters-
  coaches 20 35 21
Benoemde bonds-
  scheidsrechters 70 80 35
Scheidsrechters-
  kaarten 18.189 19.000 20.000
Benoemde CS+ 
  scheidsrechters 331 311 308
Deelnemers Young 
  Umpire Challenge 90 86 79

Fluit jij ook mee? 

Bekijk de promo van 

#fluitmee

https://www.youtube.com/watch?v=Uy8T__8ZH2E
https://www.youtube.com/watch?v=Uy8T__8ZH2E
https://www.youtube.com/watch?v=Uy8T__8ZH2E
https://www.youtube.com/watch?v=Uy8T__8ZH2E
https://www.youtube.com/watch?v=Uy8T__8ZH2E
https://www.youtube.com/watch?v=Uy8T__8ZH2E
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Masterclass ‘De cirkel, het gebied van de waarheid’ 
Oranjespelers Billy Bakker en Mirco Pruyser zijn in 2017 vier keer het land in 
geweest met deze masterclass voor trainers om het cirkelgedrag van spitsen te 
perfectioneren. Na het theoretische gedeelte gingen de internationals het veld 
op voor een demonstratietraining.
Hiermee zet de KNHB de lijn door om met internationals masterclasses te 
verzorgen. Op deze manier wordt kennis vanuit Tophockey breed gedeeld met 
technisch kader binnen de verenigingen. 

Masterclass voor keeperstrainers
Tijdens de Rabo EuroHockey Championships 2017 organiseerde de KNHB op 21 
augustus de eerste Masterclass voor keeperstrainers. 

Hockeyvisie
Van het vakblad Hockeyvisie zijn in 2017 dertien artikelen verschenen. 
 
Netwerkbijeenkomsten Technisch Management
De KNHB wil het Technisch Management (TM) binnen hockeyverenigingen 
verder versterken. Daarom zijn ook in 2017 weer twee Netwerkbijeenkomsten 
TM georganiseerd. 
Tijdens de bijeenkomst op 12 juni vonden de volgende workshops plaats:
• ‘Het Nederlandse Hockey-DNA’ door Joost van Geel, prestatiemanager KNHB;
•  ‘Beoordelen als onderdeel van het leerproces’ door Bart Neutkens, 

opleidingsdocent Fontys Sporthogeschool en technisch manager HC Tilburg.

Tijdens de bijeenkomst op 6 november vonden de volgende workshops plaats:
•  ‘Steeds jonger … steeds meer?!’ door Roy Schaaij, kinderfysiotherapeut en 

performance coach;
•  ‘Wanneer is er sprake van een goede jeugdopleiding?’ door Gerold Hoeben, 

talentmanager KNHB.

Samenwerkingsverbanden - De KNHB werkte in het verslagjaar samen met 
diverse partijen.

Onderwijs (ALO en CIOS)
• ALO te Amsterdam: HT3
• CIOS te Arnhem: HT2 - Elftal
• CIOS Goes: HT2 - Jongste Jeugd

Ondersteuners KNHB 
Voor het verzorgen van haar opleidingen wordt de KNHB ondersteund door 
diverse personen. Denk aan leercoaches die de cursisten ondersteunen en de 
opleidingen verzorgen, experts op diverse vakgebieden en beoordelaren die de 
cursisten beoordelen. 

Intermediairs
In 2016 is de KNHB gestart met het actief inzetten van intermediairs. Dit zijn 
opgeleide en gekwalificeerde leercoaches van de KNHB, die voor eigen rekening 
en risico bepaalde opleidingen van de KNHB aanbieden aan verenigingen. Deze 
lijn is in 2017 voortgezet.
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Overzicht resultaten 2017

In 2017 zijn er bij de KSS-opleidingen 328 diploma’s uitgereikt (223 diploma’s 
HT2, 105 diploma’s HT3). Het verschil in aantal cursisten en geslaagden wordt 
verklaard door herexamens en opleidingen die eind 2017 zijn gestart, waarvan 
de cursisten in 2018 examen doen. 

In 2017 hebben 1.150 deelnemers een certificaat ontvangen. Dit zijn meer 
cursisten dan hierboven vermeld. Dit komt doordat enkele cursisten die in 2016 
aan de opleiding zijn gestart in 2017 hun certificaat hebben ontvangen.

In 2017 hebben tien deelnemers van de vierde opleiding TM3 (gestart in 2016) 
een diploma ontvangen. De opleiding TM3 wordt jaarlijks aangeboden.
In 2017 hebben zes deelnemers van de eerste opleiding TM4 (gestart in 2016) 
een diploma ontvangen. De opleiding TM4 wordt elke twee jaar aangeboden. 

Aanbod Aantal  Aantal 
 opleidingen deelnemers

HT2 - Jongste Jeugd
•KNHB Academie 5 87
•Intermediairs 7 79
HT2  Elftal 17 239
HT3 7 111
HT4 1 14

Totaal 37 530

a) Opleidingen: KSS (Kwalificatiestructuur Sport)

Aanbod Aantal  Aantal 
 opleidingen deelnemers

Keepers: 
•beginners 2 16
•gevorderden 1 11 
BO Training geven:
•KNHB Academie 20 269
•Intermediairs 29 471
BO Coachen:
•KNHB Academie 15 226
•Intermediairs 12 143

Totaal  79 1.136

b) Basis- en keepersopleidingen

Aanbod Aantal  Aantal 
 opleidingen deelnemers

TM3 - 5e opleiding 1 11

Totaal  1 11

c) Opleidingen Technisch Management 

Aanbod Aantal  Aantal 
 (locaties) deelnemers

Technisch Kader & 
  Medisch Congres 1 150 
Masterclass 
  Billy Bakker en 
  Mirco Pruyser  4 278
Masterclass voor 
  keeperstrainers 1 29

Totaal  6 457

d) Deskundigheidsbevordering
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Sportpromotie

Het online platform hockey.nl speelt een centrale rol bij de promotie van onze 
sport. In 2017 heeft hockey.nl sterker dan ooit ingezet op beeld. Zo is er meer 
gebruikgemaakt van fotografen, camjo’s en user generated content. Ook worden 
steeds vaker wedstrijdbeelden getoond, mede dankzij een goede samenwerking 
met de NOS, Ziggo Sport, TMG en de HHcv (Hockey Hoofdklasse CV). In 2017 
bleef het gebruik van de site en de app toenemen, evenals het aantal volgers 
van de socialmediakanalen van hockey.nl. Vooral op Instagram (+65%) en 
YouTube (+55%) was een explosieve groei waarneembaar. 

Aanbod Aantal  Aantal 
 (locaties) deelnemers

Netwerkbijeenkomst 
  TM (voorjaar) 1 38
Netwerkbijeenkomst 
  TM (najaar) 1 42

Totaal  2 80

e) Netwerkbijeenkomsten Technisch Management

Aanbod Aantal  Aantal 
 opleidingen deelnemers

BO - Training geven 29 471
BO - Coachen 12 143
HT2 - Jongste Jeugd 7 79

Totaal  48 693

f) Resultaten van de 12 intermediairs 

 2017 2016 verschil

Apps hockey.nl   
Android   
Sessies 2.898.820 2.795.237 3,71% (+)
Pagina’s 21.079.871 20.373.797 3,47% (+)
Gebruikers 56.745 52.824 7,42% (+)
   
iOS   
Sessies 11.544.656 10.653.974 8,36% (+)
Pagina’s 63.814.414 56.973.388 12,01% (+)
Gebruikers 245.121 182.973 33,97% (+)
   
Website hockey.nl   
Sessies 5.644.422 5.432.036 3,91% (+)
Pagina’s 10.580.498 12.147.502 12,9% (-)
Gebruikers 1.756.118 1.712.404 2,55% (+)
   
Social media hockey.nl Aantal volgers Aantal volgers 
Twitter 21.525 20.920 2,98% (+)
Facebook 60.573 53.304 13,64% (+)
Instagram 27.470 16.600 65,48% (+)
YouTube 10.964 7.077 54,92% (+)
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Juridische- en tuchtzaken

Wijzigingen in statuten en reglementen - De belangrijkste wijzigingen in 
de regelgeving van de KNHB in 2017 hadden betrekking op de volgende 
onderwerpen:

Afschaffen mogelijkheid indienen protest
De KNHB heeft – na goedkeuring van de Algemene Vergadering in juni 2017 – het 
indienen van protest afgeschaft, en daarmee ook de Protestcommissie. Dit houdt 
in dat voor veld- en zaalhockeywedstrijden géén mogelijkheid meer bestaat tot 
het indienen van een protest tegen een vermeend onjuist uitleggen of toepassen 
van het spelreglement.

Inkorten tuchtprocedure
Na toestemming van de Algemene Vergadering in juni 2017 is de duur 
van de tuchtprocedure ingekort. Er bestond de mogelijkheid schorsingen 
vooruit te schuiven door laat in beroep te gaan. Met de huidige moderne 
communicatiemiddelen vindt de KNHB dat een vereniging of speler zo snel 
mogelijk moet aangeven of ze al dan niet in beroep gaan. De termijn voor het 
in beroep gaan tegen uitspraak van de Tuchtcommissie is ingekort tot vijf 
werkdagen.

Reglement Matchfixing 
In 2016 heeft NOC*NSF besloten dat de blauwdruk ‘Tuchtregels ter bestrijding 
van matchfixing en betting’ per 1 januari 2017 onderdeel is van de Minimale 
Kwaliteitseisen van NOC*NSF. De KNHB is – net als alle andere sportbonden – 
verplicht deze blauwdruk te implementeren in de eigen regelgeving. De KNHB 
heeft, na goedkeuring van de Algemene Vergadering in juni 2017, het Reglement 
Matchfixing ingevoerd.

Privacywetgeving - Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het 
gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) wordt dan 
vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze 

AVG geldt voor de hele Europese Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie 
die persoonsgegevens verwerkt. Dat geldt dus ook voor de KNHB en alle 
hockeyverenigingen. Om tijdig aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moeten zij 
in kaart brengen welke gegevens zij verwerken, wat er met de gegevens gebeurt 
en wat zij doen om die gegevens te beschermen. 
In overleg met NOC*NSF en andere sportbonden heeft de KNHB in het 
verslagjaar gewerkt aan een online tool met filmpjes, handvatten en goede 
voorbeelden. Deze tool is speciaal ontworpen voor verenigingen om hen te 
ondersteunen in de benodigde aanpassingen en het doorvoeren van de nieuwe 
regels. Het digitale stappenplan is vanaf half februari 2018 beschikbaar.

Strafbeleid - In 2015 heeft de 
KNHB onderzoek gedaan naar 
haar strafbeleid. De vraag die 
hierbij centraal stond: hanteert 
de KNHB in vergelijking met 
andere sportbonden een gedegen 
strafbeleid? Met behulp van de 
richtlijnen van het korfbalverbond 
(KNKV) en de voetbalbond (KNVB) 
is bekeken of een aanpassing 
van het strafbeleid noodzakelijk 
is. In april 2016 heeft de KNHB 
de uitkomsten van het onderzoek besproken met de Tuchtcommissie en de 
Commissie van Beroep. De ‘straffenmatrixen’ van de korfbal- en voetbalbond 
werden daarbij meegenomen. Zowel de KNHB als de Tuchtcommissie en de 
Commissie van Beroep waren van mening dat meer duidelijkheid (richtlijnen) 
binnen de KNHB over de op te leggen straf gewenst is, zolang hier maar – mits 
goed gemotiveerd – van afgeweken kan worden.
In overleg met de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep heeft de KNHB 
een straffenmatrix opgesteld. Deze bevat duidelijke richtlijnen wat betreft de 
strafmaten die de Tuchtcommissie dan wel de Commissie van Beroep hanteert. 
Het aangepaste strafbeleid is van kracht met ingang van seizoen 2017-2018.
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Doping

In 2017 zijn er binnen de Nederlandse hockeysport geen positieve 
dopinggevallen geweest. Evenmin was er sprake van positieve bevindingen.

Medische Zaken

De KNHB voert beleid dat gericht is op het bevorderen van een gezonde wijze 
van sporten en het voorkomen van blessures. Hiervoor informeert de KNHB 
haar achterban regelmatig over blessurepreventie en medische onderwerpen. 
Dat was ook in 2017 het geval.

Hoofdletsel - Bij de start van het seizoen 2017-2018 heeft de KNHB het digitale 
meldpunt voor hoofdletsel meer onder de aandacht gebracht bij teams, met 
behulp van het digitale wedstrijdformulier. Bij dit meldpunt kunnen hockeyers 
die ernstig hoofdletsel hebben opgelopen een uitgebreide enquête invullen. 
Eens per drie jaar worden de uitkomsten van deze enquête nader onderzocht 
door het UMC Utrecht. In 2017 zijn de resultaten hiervan in een samenvatting 
gepubliceerd op de website van de KNHB. 

Tophockey - Alle spelers en speelsters van de nationale (jeugd)elftallen worden 
eens per twee jaar getest volgens het Lausanne-protocol. Hierbij wordt tevens 

gekeken naar hartafwijkingen in verband met plotse hartdood. Deze keuringen 
vonden ook plaats in 2017. 

Warming-up programma - De KNHB heeft, in samenwerking met VeiligheidNL, 
het warming-up programma verder geïmplementeerd en gefinetuned. In het 
seizoen 2016-2017 heeft VUmc onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het 
programma. Een seizoen lang zijn veertig teams gevolgd, waarbij de ene helft 
het programma wel gebruikte en de andere helft niet. In het eerste kwartaal van 
2018 worden de resultaten verwacht.

Bijeenkomsten - Op 19 augustus 2017 organiseerde de KNHB voor het eerst 
één gecombineerd Technisch Kader & Medisch Congres. In de RAI Amsterdam 
wisten acht deskundige sprekers meer dan 150 geïnteresseerden te boeien. 
Dat beide congressen ditmaal samenkwamen is logisch gezien het gekozen 
thema: belasting en belastbaarheid. Dit is immers een belangrijk thema dat 
binnen verenigingen leeft bij zowel het technisch kader als de (para)medische 
staf. Een juiste belasting en belastbaarheid is van belang bij het opleiden, maar 
raakt tegelijkertijd aan de medische aspecten van de sport. Dit onderwerp is in 
het najaar eveneens aan de orde gekomen tijdens de netwerkbijeenkomst voor 
Technisch Management.

Dopingcontroles Aantal 

Nationaal Programma  40
Overige controles/
  in opdracht van derden  18

Totaal 58

Uitgevoerde controles in 2017 

Jaarverslag 2017  
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Positieve maatschappelijke 
impact
Doelstelling: Hockey is een sociale, gezonde en respectvolle sport in  
Nederland, waarmee we landelijk maar vooral ook lokaal een positieve  
bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit doen we niet alleen; we slaan  
hierbij bruggen naar het bedrijfsleven, gemeenten, de wijk, andere sporten  
en sportverenigingen, scholen, burgers en overige instellingen. Hierbij is  
hockey onze kernactiviteit.

Accommodatie

De vereniging is op de eerste plaats een plek waar je graag komt. Zowel door de 
mensen die je er ontmoet als door de sport die je hier beoefent. Verenigingen 
kunnen ervoor zorgen dat mensen zich welkom voelen. Ook het multifunctionele 
gebruik van de ruimte biedt kansen om mensen langer aan onze sport te 
binden. Daarnaast dragen duurzame sportaccommodaties bij aan een duurzame 
samenleving. Zo wordt een directe verbinding gelegd tussen sport en een 
maatschappelijk thema.

Velden - Accommodaties vormen een onmisbare factor in sportbeoefening. In 
2017 telde ons land ruim 925 hockeyvelden, waarvan 232 watervelden en 274 
(semi-)watervelden. Bij de aanleg en renovatie van velden is de trend richting 
meer watervelden nog sterker doorgezet. Watervelden zijn niet alleen geschikt 
voor tophockey, maar voor iedereen die het hockey technisch en tactisch in 
al zijn facetten wil kunnen uitvoeren. Er is daarnaast steeds meer behoefte 
aan zaalruimte. Dit heeft ook in 2017 geleid tot steeds meer initiatieven op het 
gebied van tijdelijke en/of permanente hallen op velden of parkeerplaatsen bij 
verenigingen. 

Duurzaamheid - Dit thema stond in 2017 wederom hoog op de agenda bij zowel 
de KNHB als verenigingen. Een mooi voorbeeld is de pilot De Groene Club, die 
eind 2017 van start is gegaan. De Groene Club is een initiatief van de KNVB, 
KNHB en KNLTB, samen met de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-
Holland. Het doel van de pilot is om verenigingen te helpen bij de verduurzaming 
van hun sportaccommodatie. De deelnemende verenigingen – waaronder 
vijf hockeyclubs – doen tijdens de pilot ervaringen op met kleine en grote 
maatregelen op het gebied van duurzaamheid. De Groene Club neemt hen bij de 
hand en sluit goede deals af, waardoor een gemiddelde club jaarlijks € 7.000 kan 
besparen.

Gezonde Sportkantine - Een gezonde voedingskeuze is onlosmakelijk 
verbonden met sport en bewegen, voor jong en oud, en een gezond aanbod van 
eten en drinken past daarom bij de sportieve en maatschappelijke functie van 
de sportvereniging. In samenwerking met onder andere het JOGG (Jongeren Op 
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Gezond Gewicht) werkt de KNHB daarom hard aan verdere bewustwording op 
dit thema door verenigingen te inspireren en te motiveren een gezond en divers 
assortiment aan te bieden. In 2017 heeft de KNHB de uitrol van de Gezonde 
Sportkantine verder opgepakt richting de verenigingen. De focus lag daarbij 
vooral op het delen van goede voorbeelden. De KNHB heeft deze geplaatst op 
knhb.nl en tevens uitgelicht via andere mediakanalen. 

Rookvrij sportterrein - In 2017 heeft de KNHB de alliantie voor een Rookvrije 
Generatie ondertekend, samen met het KNKV en de KNVB. Het doel is om zoveel 
mogelijk sportverenigingen rookvrij te maken, zodat kinderen tijdens het sporten 
niet geconfronteerd worden met roken.
In 2017 zijn steeds meer hockeyverenigingen gestart met een rookvrij 
sportterrein. Sommige verenigingen alleen op de zaterdag, andere verenigingen 
zijn inmiddels geheel rookvrij. De KNHB ondersteunt verenigingen hierbij, in 
samenwerking met de Rookvrije Generatie. Onder meer met stappenplannen, 
best practices en bijeenkomsten. 
Om een start te maken met dit belangrijke thema heeft de KNHB ervoor 
gekozen om tijdens de Rabo EuroHockey Championships 2017 het Wagener 
Stadion rookvrij te maken. 

Verantwoord alcoholgebruik - Binnen een gezonde leefstijl hoort ook bewust 
omgaan met alcohol. De KNHB wil verenigingen en hockeyers daarom bewust 
maken van verantwoord alcoholgebruik. 
Iedere hockeyvereniging beschikt over een bar. Goede invulling geven aan 
de wetten, plichten en normen rond de bar en alcohol vraagt aandacht en 
kennis van zaken. De Drank- en Horecawet biedt zowel sportverenigingen 
als gemeenten de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord 
schenkbeleid in de sportkantine. Hoewel de overlast als gevolg van alcohol-
misbruik in sportverenigingen gering is, vormt de wet een goede gelegenheid 
om de naleving van leeftijdsgrenzen te verbeteren. De sport neemt duidelijk 
stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder de achttien jaar. Alcohol 
schenken aan jongeren onder de achttien jaar kan en mag absoluut niet 
plaatsvinden in de sportkantine. 

De KNHB speelde in 2017 een actieve rol in de campagne ‘Blijf Helder’, 
samen met NOC*NSF, enkele andere sportbonden en KNHB-sponsor 
Heineken. Sportverenigingen worden op dit gebied ondersteund met onder 
meer bijeenkomsten. Hier krijgen ouders, trainers, coaches en bestuurders 
handvatten om te komen tot betere handhavingsregels op sportverenigingen. 
Daarnaast komen dilemma’s aan bod waarmee zij geconfronteerd kunnen 
worden, evenals suggesties hoe daar mee om te gaan. Verenigingen krijgen 
verder campagnematerialen en handvatten aangereikt om een verantwoord 
alcoholbeleid op te stellen. 
Naar aanleiding van de ‘Blijf Helder 2017’-campagne werd HC Zeewolde 
uitgeroepen tot Helderste Club van Nederland. Het is voor het tweede jaar op  
rij dat een hockeyvereniging deze titel in de wacht sleept.
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Sportparticipatie

De KNHB wil hockey toegankelijk maken voor alle groepen in de samenleving. 
Daarom investeert de KNHB in verschillende wijkgerichte initiatieven. In 2017 lag 
de focus op een aantal projecten, die in deze paragraaf nader worden toegelicht. 

Funkey voor scholen - Ook in 2017 draaide het programma Funkey weer op 
basisscholen in heel Nederland. Het doel is om jonge kinderen (4-7 jaar) plezier 
te laten beleven aan goed en veelzijdig leren bewegen. Daarnaast kunnen ze op 
een laagdrempelige manier kennismaken met een vorm van hockey. Dat laatste 
geldt ook voor MBO- en Pabo-studenten, die via Funkey-opleidingen leren hoe 
zij Funkey kunnen doceren op school. Het programma, gestart in 2011, heeft in 
totaal al 51.000 kleuters, 1.800 groepsleerkrachten en ruim 100 vakleerkrachten 
bewegingsonderwijs bereikt.

Streethockey - In 2017 konden kinderen – veelal met een lage sociaal-
economische status – via Streethockey kennismaken met de hockeysport.  
Plaats van handeling: de Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds in Den Haag, 
Den Bosch, Amsterdam, Rotterdam, Almere, Eindhoven, Haarlem en Arnhem. 
Hier leren de kinderen streethockeyen onder leiding van sportleiders van de 
Cruyff Foundation en Krajicek Foundation. In totaal heeft Streethockey al een 
bereik van 2.700 kinderen en 120 sportleiders, verdeeld over 54 courts en 
playgrounds in acht steden.

Wijkgericht verenigen - Wijkgericht verenigen is een initiatief van de KNHB, 
versterkt door de Rabobank. Hierbij heeft de KNHB vijf pilots ondersteund, 
waarbij doelgroepen die het minder goed hebben door wijkgerichte verenigingen 
werden geholpen.

Bij drie pilots zijn verenigingen de wijk in gegaan: 
•  Losser Hockey & Health op basisscholen in wijken met een hoog percentage 

obesitas. Dit heeft geresulteerd in een participatie van 400 leerlingen, 
verdeeld over drie basisscholen. In 2017 is het aantal scholen in Twente die dit 
programma aanbieden verdubbeld.

•  Rijswijk community building/girls empowerment in Tanzania, met een 
bereik van 130 meisjes in Tanzania. Tanzania wordt inmiddels structureel 
ondersteund via de Twende Foundation.

•  Arnhem Urban & Streethockey Challenge rondom Krajicek Playgrounds, met 
een bereik van 60 jongeren in Arnhem. De Arnhem Urban & Streethockey 
Challenge is in 2017 een nieuw drie jaren-traject gestart.

Bij twee pilots kwam de wijk op bezoek bij de vereniging: 
•  Feijenoord Hockeypedagoog, met een bereik van 12 jeugdleden via 

instellingen, 25 jeugdleden met meervoudige problematiek en 10 trainers. 
•  hdm Seniorenclub, waar 30 senioren wekelijks genieten van een passend 

beweegaanbod. In 2017 heeft hdm haar tweede seniorenclub opgezet.
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Urban Hockey Experience Amsterdam - In het verslagjaar vonden de 
Rabo EuroHockey Championships 2017 plaats. In aanloop naar en tijdens 
dit evenement organiseerde de KNHB de Urban Hockey Experience 
Amsterdam, in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Amsterdamse 
hockeyverenigingen. Bij dit maatschappelijke traject konden Amsterdamse 
kinderen op twaalf pleintjes en wijkveldjes wekelijks kennismaken met een 
uitdagende, ‘coole’ vorm van hockey. Daarnaast werden er door de hele stad 
evenementen aangeboden, zoals de Urban Hockey Experience on Tour en 3v3 
Champs in het Olympisch Stadion. In totaal kende Urban Hockey een bereik van 
6.700 kinderen en 120 docenten verspreid over de hele stad. 

Urban Hockey biedt niet-hockeyers de 
mogelijkheid om op een laagdrempelige manier 
kennis te maken hockey. Daarnaast sluit Urban 
Hockey aan bij de wens om actieve jeugdige 
hockeyers – met name jongens – op een coole 
manier te boeien en binden met tricks en 
challenges. 

Boeien & Binden van jongens - Het werven en behouden van jongens is een 
van de speerpunten van de KNHB. In samenwerking met KNHB-docent Boukje 
Smeets is het programma ‘Boeien & Binden van jongens’ tot stand gekomen. 
Het programma bestaat uit twee avonden, waarbij theorie en praktijk elkaar 
afwisselen. Verschillende verenigingen uit een bepaalde regio komen op één 
vereniging bij elkaar om ervaringen te delen. Tevens is er een verenigingstoolkit 
ontwikkeld met handvatten voor het maken van beleid om meer jongens te 
boeien en te binden. 

Straathockey in de  

spotlight bij de Urban 

Hockey Experience.  

Bekijk hier de video.

https://www.youtube.com/watch?v=M7G6ZKEOZX0
https://www.youtube.com/watch?v=M7G6ZKEOZX0
https://www.youtube.com/watch?v=M7G6ZKEOZX0
https://www.youtube.com/watch?v=M7G6ZKEOZX0
https://www.youtube.com/watch?v=M7G6ZKEOZX0
https://www.youtube.com/watch?v=M7G6ZKEOZX0
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Bij de wereldtop in een 
wereldsport
Doelstelling: Hockey is een wereldsport. Een sterke nationale én  
internationale competitie maakt ons sterker; zowel op sportief gebied als 
financieel als in de media. We blijven ons inzetten om wereldtop-talent te 
ontwikkelen, structureel bij de wereldtop te horen en hockey internationaal 
groter, breder en beter te maken.

Tophockey 

In 2017 heeft de KNHB zich gericht op het verder ontwikkelen en uitwerken van 
vijf speerpunten uit de Tophockeyvisie 2016-2020. De speerpunten worden in 
deze paragraaf nader toegelicht. 
In de loop van 2017 heeft de KNHB zich tevens beziggehouden met de 
inhoudelijke voorbereiding van het Nationaal Hockeycongres in januari 2018. 
Onder de titel ‘Hoe geef ik ons hockey kleur?’ heeft de KNHB zes thema’s 
uitgewerkt, die richting geven aan de visie op de ontwikkeling van hockeyers. 
De zes uitgewerkte thema’s zijn:
• Sport en privé in balans
• Bijdrage leveren aan het team
• Beter hockey begint bij jezelf
• Voor iedere leeftijd een passende belasting
• Duurzaam leren
• Unieke kwaliteiten (h)erkennen en stimuleren.

1) Optimaliseren competitiestructuur en internationale ontwikkelingen
De FIH is in 2017 druk geweest met de voorbereiding van de Hockey Pro League 
(HPL), die in 2019 van start gaat. Bij zowel de dames als de heren nemen negen 
landenteams van januari tot en met juni deel aan deze nieuwe competitie. De 
deelnemende landen vormen gezamenlijk een werkgroep die de implementatie 

mede voorbereidt. In het kader van een goede afstemming tussen de nationale 
en internationale speelkalender is tevens twee keer voorbereidend overleg 
gevoerd met de Hoofdklasseverenigingen en het bestuur van de HHcv. Met de 
invoering van de HPL komen vanaf 2019 de Hockey World League en Champions 
Trophy te vervallen.

2) Herinrichten talentontwikkeling
In 2017 is de herstructurering van de jeugdcompetities in voorbereiding 
genomen. Ook de activiteiten van de districtsteams en de beide opleidingsteams 
zijn verder inhoudelijk gestroomlijnd. Daarnaast heeft de KNHB een aanzet 
gedaan tot een verdere optimalisering van de structuur betreffende 
talentidentificatie/-herkenning. Ook is er een scoutingstool ontwikkeld ter 
ondersteuning van de selectieactiviteiten bij de verschillende KNHB-jeugdteams. 
De KNHB en de districtstrainers zijn ook in 2017 weer voor kennisuitwisseling 



Jaarverslag 2017  25

bijeengekomen. Deze bijeenkomsten dragen tevens bij aan een goede 
afstemming en aansluiting wat betreft de activiteiten van de verschillende 
teams.

3) Ontwikkelen en implementeren Nationaal Trainingsplan
In het kader van de hockeyinhoudelijke ontwikkelingen zijn de specialismen 
keepers en strafcorner gecontinueerd binnen het Nationaal Trainingsplan. Bij 
de strafcorner is een bewegingsanalyse toegevoegd om de uitvoering van de 
sleepbeweging verder te verbeteren bij de verschillende sleepcornerspecialisten. 
In een werkgroep is ook de ontwikkeling van de fysieke belasting aan de 
orde gesteld. Het doel: een doorlopende leerlijn opzetten in relatie tot de 
verschillende niveaus van de nationale teams.
De afstemming tussen de nationale teams over de inhoudelijke trainingsthema’s 
is voortgezet en waar nodig verdiept. Om aan de top te blijven, is het voor de 
KNHB van belang om de programma’s van de nationale selecties continu te 
optimaliseren. 
Kwalitatief goed topsportkader vormt eveneens een belangrijke randvoorwaarde 
voor het behalen van resultaten. Daarom was ook in 2017 het verder ontwikkelen 
van de kwaliteit van technisch en begeleidend kader een aandachtspunt. Zo 
heeft de KNHB onder meer bijscholingen en overleggen voor het bondskader 
georganiseerd. 

4) Optimaliseren prestatiegedrag en belang persoonlijke ontwikkeling
In 2017 is de KNHB gestart met ondersteuning van het bondskader bij het 
op een juiste wijze begeleiden/opleiden van spelers bij het ontwikkelen van 
zelfregulerend gedrag. Ook heeft de KNHB een voorlichtingsbijeenkomst 
voor ouders ingericht. Zij spelen immers een belangrijke rol bij de 
topsportontwikkeling van hun zoon of dochter. Hoe kunnen ouders deze rol op 
een goede manier invullen?
Met het oog op de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van onze topsporters 
is een begeleider aangesteld die ondersteuning kan bieden op dit vlak. Door 
voorlichtingsactiviteiten bij de teams worden betrokkenen geïnformeerd. Op 
dit terrein is ook een van de partners van de KNHB actief. Deloitte biedt (oud-)

topsporters banen en/of stageplaatsen. Waar nodig heeft de KNHB ook steun 
verleend aan spelers bij vraagstukken rondom de combinatie school/hockey, 
studie/hockey en carrière/werk/hockey.

5) Verbeteren samenwerking bond en clubs ten aanzien van tophockey 
De KNHB hecht veel belang aan kennisuitwisseling met verenigingen. Dat geldt 
ook op het terrein van talentontwikkeling en inhoudelijke hockeyontwikkelingen 
op internationaal niveau. In 2017 is een werkgroep aan de slag gegaan, die 
bestaat uit vertegenwoordigers van Hoofdklasseverenigingen en de KNHB. Het 
doel van de werkgroep: vaststellen op welke terreinen en op welke wijze deze 
kennisoverdracht kan worden ingevuld. Onder andere via speciale masterclasses 
heeft de KNHB al kennisbijeenkomsten georganiseerd met internationals als 
kennisexperts.
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Resultaten nationale teams

Nederlands Elftal Dames 

• Hockey World League, Round 3 (België, Brussel, 21 jun-2 jul): 1e 
• 4-Nations Tournament (Spanje, Terrassa, 6-9 aug): geen eindklassering
• Rabo EuroHockey Championship (Nederland, Amsterdam, 18-27 aug): 1e
• 4-Nations Tournament (Australië, Melbourne, 8-12 nov): 1e
• Hockey World League, Round 4 (Nieuw-Zeeland, Auckland, 17-26 nov): 1e
• Interlandwedstrijden:
 23 jan, Spanje, Cadiz: SPA-NED 1-1
 11 juni, Engeland, Londen: ENG-NED 2-2
 16 juni, Hilversum, ’t Spandersbosch: NED-AUS 4-1
 18 juni, Nuenen, HC Nuenen: NED-AUS 4-0
 29 juli, Schiedam, HC Schiedam: NED-BEL 0-1
 30 juli, Schiedam, HC Schiedam: NED-BEL 4-0

Jong Oranje Dames 

• Europees Kampioenschap (Spanje, Valencia, 28 aug-3 sep): 1e

Nederlands Meisjes A 

• 6-landentoernooi (Spanje, Barcelona, 17-23 jul)

Nederlands Meisjes B 

• 4-landentoernooi (Duitsland, Mannheim, 3-5 jun)
• 6-landentoernooi (Spanje, Barcelona, 17-23 jul) 

Nederlands Elftal Dames Zaal 

• Geen toernooien
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Resultaten nationale teams

Nederlands Elftal Heren 

• Hockey World League, Round 3 (Engeland, Londen, 15-25 jun): 1e 
• 4-Nations Tournament (Spanje, Terrassa, 6-9 aug): geen eindklassering
• Rabo EuroHockey Championship (Nederland, Amsterdam, 18-27 aug): 1e
• Hockey World League, Round 4 (India, Bhubaneswar, 1-10 dec): 7e
• Interlandwedstrijden:
 22 jan, Zuid-Afrika, Kaapstad: ZAF-NED 2-6
 25 jan, Zuid-Afrika, Kaapstad: ZAF-NED 1-7
 26 jan, Zuid-Afrika, Kaapstad: BEL-NED 2-5
 29 jan, Zuid-Afrika, Kaapstad: ZAF-NED 1-5
 13 aug, Waalwijk, KMHC Waalwijk: NED-IND 3-4
 14 aug, Amsterdam, Wagener Stadion: NED-IND 1-2

Jong Oranje Heren 

• Europees Kampioenschap (Spanje, Valencia, 28 aug-3 sep): 1e

Nederlands Jongens A 

• 6-landentoernooi (Engeland, Nottingham, 17-23 jul)

Nederlands Jongens B 

• 4-landentoernooi (Duitsland, Mannheim, 3-5 jun)
• 6-landentoernooi (België, Antwerpen, 17-23 jul) 

Nederlands Elftal Heren Zaal 

• Geen toernooien
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Internationale scheidsrechters

In 2017 zijn onze scheidsrechters wederom wereldwijd in actie gekomen 
tijdens internationale toernooien. Namens Nederland was eind 2017 
één scheidsrechter actief binnen het World Panel (het hoogste niveau). 
Drie scheidsrechters maakten deel uit van het World Development 
Panel (tweede niveau van de wereld). Daarnaast telt Nederland nog een 
aanzienlijk aantal andere internationale scheidsrechters. 

Ondersteuning - De KNHB ondersteunt haar internationale 
scheidsrechters. Zo is er inmiddels een plan geïmplementeerd voor 
specifieke ondersteuning op het gebied van fysieke trainingen, voeding en 
visual performance. Zo kunnen de betrokken scheidsrechters zich optimaal 
voorbereiden en maximaal presteren op toernooien.

Evenementen

In 2017 was de KNHB betrokken bij de organisatie van meerdere aansprekende 
evenementen en internationale toernooien.

Euro Hockey League - Ook in 2017 ondersteunde de afdeling Evenementen van 
de KNHB de organisatie van de Euro Hockey League. Met Pasen (14 tot en met 
17 april 2017) werd op Oranje-Rood de KO16 georganiseerd. De EHL-finale vond 
dat seizoen plaats op de velden van Dragons in Brasschaat (België). Het seizoen 
2017-2018 werd gestart in Barcelona, waar in het Olympisch Stadion Round 1 
werd georganiseerd. Ook hier was de KNHB betrokken bij de organisatie.

Rabo Super Serie 2017 - De KNHB heeft in 2017 op vier verenigingen in het 
land interlandwedstrijden georganiseerd, in samenwerking met de Rabobank. 
De duels van het Nederlands Elftal Dames en Heren werden op alle locaties druk 
bezocht, gemiddeld 2100 bezoekers per wedstrijd. 

De dames kwamen in actie op ’t Spandersbosch (16 juni), HC Nuenen (18 juni) 
en tweemaal op HC Schiedam (29 en 30 juli). Bij de eerste twee interlands was 
Australië de tegenstander, in Schiedam stonden twee duels met België op het 
programma. De Nederlandse heren speelden op 13 augustus tegen India op het 
complex van KMHC Waalwijk.

Rabo EuroHockey Championships 2017 - Het Europees Kampioenschap hockey 
voor dames en heren werd van 18 tot en met 27 augustus 2017 gespeeld in het 
gerenoveerde Wagener Stadion in Amsterdam. Het deelnemersveld bij de dames 
bestond – naast Nederland – uit België, Duitsland, Engeland, Ierland, Polen, 
Schotland, Spanje en Tsjechië. Bij de heren streden België, Duitsland, Engeland, 
Ierland, Nederland, Oostenrijk, Polen en Spanje om de Europese titel. In totaal 
bezochten 92.000 mensen het evenement.
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Eindstand Rabo EuroHockey Championships 2017

Dames
1.  Nederland
2.  België 
3.  Engeland

Volvo Districtsontmoetingsdagen - Op 22 april en 21 
oktober 2017 kwamen de C-teams van de zes districten 
in actie, bij zowel de meisjes als de jongens. Tijdens 
de Volvo Districtsontmoetingsdag (DOD) speelt ieder 
districtsteam twee wedstrijden van één uur. Beide DOD’s 
vonden plaats in het Amsterdamse Bos op de velden 
van Amsterdam, Pinoké en Hurley. 

Aankomende evenementen

Hockey Pro League - Op 11 juni 2017 heeft de FIH bekendgemaakt dat Nederland 
bij zowel de dames als de heren verzekerd is van deelname aan de Hockey Pro 
League. Dit nieuwe internationale toptoernooi, waaraan negen dames- en negen 
herenteams deelnemen, gaat in 2019 van start. 

Champions Trophy 2018 - In juli 2017 werd, na een korte bidprocedure vanuit 
de KNHB, bekend dat de Champions Trophy 2018 voor heren plaatsvindt in 
Breda. Het bid uit Breda is gezamenlijk ingediend door de Gemeente Breda en 
vijf lokale hockeyverenigingen, met ondersteuning van de provincie Noord-
Brabant. De verenigingen trekken in de voorbereidingen gezamenlijk op om 
bijvoorbeeld te zorgen voor vrijwilligers en side-events. De Champions Trophy 
vindt plaats van 23 juni tot en met 1 juli 2018. Tegelijkertijd wordt in Breda het 
Vierlandentoernooi voor damesteams gespeeld.

2018
Breda

De allerbeste C-Jeugd 

uit de zes districten van 

ons land trakteerde het 

aanwezige publiek weer op 

prachtig hockey tijdens de 

DOD. Bekijk de video. 

Heren
1.  Nederland
2.  België 
3.  Engeland

https://www.youtube.com/watch?v=Jrq_J0KppgM 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrq_J0KppgM 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrq_J0KppgM 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrq_J0KppgM 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrq_J0KppgM 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrq_J0KppgM 
https://www.youtube.com/watch?v=Jrq_J0KppgM 
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Internationale hockeyontwikkeling

Met de Rabo EuroHockey Championships 2017 als middelpunt ontwikkelde de 
KNHB diverse activiteiten op het gebied van kennisdeling en promotie van onze 
sport in Europa.

Euro ParaHockey Championship 2017 - Dit meerdaagse toernooi vond van 
20 tot en met 24 augustus 2017 plaats op Pinoké. Aan het evenement namen 
circa 150 parahockeyers deel uit Nederland (drie teams), België, Duitsland (twee 
teams), Italië, Portugal, Frankrijk, Engeland, Spanje (twee teams), Schotland en 
Ierland. De finales (drie categorieën) van het evenement werden gespeeld in het 
Wagener Stadion. Voor alle deelnemers stond ook een bezoek aan het ‘grote’ EK 
op het programma.

Youth Leadership Program - Jonge bestuurlijke talenten uit 21 Europese landen 
namen deel aan dit programma, bestaand uit presentaties, workshops (content & 
skills), leadership training en interculturele uitwisselingen. 

Twinning Development Program - In het kader van de Rabo EuroHockey 
Championships 2017 heeft de KNHB zich tevens verbonden aan een programma 
op het gebied van hockeyontwikkeling. De KNHB wil hier binnen Europa een 
belangrijke bijdrage aan leveren. Zo heeft de KNHB samen met een aantal 
Nederlandse verenigingen een ‘twinning’ opgezet om buitenlandse bonden en 
clubs te ondersteunen op het gebied van trainingen, opleidingen etc. Zo zijn er 
onder meer ‘twinnings’ tussen HC AthenA en Bulgarije, SV Kampong en Polen, 
Push en Belarus/Litouwen, ‘t Spandersbosch en Oekraïne, HOD en Tsjechië , 
Oranje Rood en Oostenrijk, Oosterbeek en Kroatië.

Sportpromotie en media

Verslaglegging Rabo EuroHockey Championships 2017 - In 2017 was de 
redactie van hockey.nl samen met de afdeling Communicatie verantwoordelijk 

voor de verslaglegging van de Rabo EuroHockey 
Championships 2017 en de daarbij horende side-
events. In nauwe samenwerking met de NOS 
en productiemaatschappij Southfields werden 
hockeyliefhebbers in binnen- en buitenland 
in aanloop naar en tijdens het toernooi op de 
hoogte gehouden van de verrichtingen van de 

deelnemende teams. Veel hockeyfans werden bereikt met de reguliere kanalen, 
aangevuld met de speciale eventwebsite (rabo-eurohockeychampionships2017.nl 
en .com) en venue app. 

Promotieacties - In aanloop naar en tijdens de Rabo EuroHockey 
Championships 2017 waren er diverse acties om het toernooi te promoten.  
Zo konden clubteams video’s insturen 
van het doorpassen van de bal naar 
elkaar, waarmee entreetickets waren 
te winnen. Ook de 1-aprilgrap (Oranje 
speelt op een ‘oranje’ veld) en de 
officiële EK-song door zangeres Do 
zijn goede voorbeelden van acties die 
de kaartverkoop stimuleerden en het 
toernooi breed onder de aandacht 
brachten. 

Live duels - De NOS zond alle 
wedstrijden van de Nederlandse 
Elftallen tijdens het toernooi live uit. 
In combinatie met de NOS deed Ziggo 
Sport hetzelfde met de wedstrijden van 
de Nederlandse teams tijdens de Hockey 
World League in Londen (Engeland), 
Brussel (België), Auckland (Nieuw-
Zeeland) en Bhubaneswar (India).

Bekijk de hoogtepunten 

van de Rabo EuroHockey 

Championships 2017 in 

het Wagener Stadion in 

Amsterdam. 

https://www.youtube.com/watch?v=XR2hJdpPDfU 
https://www.youtube.com/watch?v=XR2hJdpPDfU 
https://www.youtube.com/watch?v=XR2hJdpPDfU 
https://www.youtube.com/watch?v=XR2hJdpPDfU 
https://www.youtube.com/watch?v=XR2hJdpPDfU 
https://www.youtube.com/watch?v=XR2hJdpPDfU 
https://www.youtube.com/watch?v=XR2hJdpPDfU 


Jaarverslag 2017  31

Rabo EuroHockey Championships 2017 in de media 

OranjeHockey - Dankzij de mediakanalen van OranjeHockey (social media 
en OranjeHockey app) was het ook in 2017 mogelijk de Oranjeteams op de 
voet te volgen. Achtergrondverhalen, vlogs en social posts maakten dat de 
volgers nog dichter bij Oranje konden zijn. Tijdens het EK en rond de HWL-
finales in Bhubaneswar en Auckland werd tevens het online programma Shoot! 
uitgezonden, onder redactie van hockey.nl.
Na de Olympische Spelen van 2016 is de specifieke OranjeHockey content 
voor een groot gedeelte ook opgenomen in de mediamix van hockey.nl. Dit 
verklaart mede de dalende gebruikerscijfers van de OranjeHockey app. De 
socialmediakanalen van OranjeHockey bleven stijgen qua aantal volgers.

De NOS zond 29 uur  
hockey uit tijdens het  
toernooi, 21 uur daarvan 
was live

Best bekeken wedstrijd:  
de damesfinale Nederland-
België op zaterdag 26 
augustus

Slechts 3% van alle posts 
(alle bronnen) over het  
toernooi was negatief

Via Facebook zijn dagelijks 
minimaal 180.000 mensen 
bereikt, met pieken van 
340.000 (finale dames) en 
280.000 (finale heren)

Het toernooi werd  
verslagen door de eigen 
media (KNHB en hockey.nl) 
via social media

Tijdens het toernooi zijn 
in de hockey.nl app meer 
dan 4,5 miljoen pagina’s 
bekeken (8% meer dan 
tijdens OS 2016)

Er zijn 10 afleveringen uit-
gezonden van het online 
programma Shoot! 

Op Instagram kreeg  
@OranjeHockey 3.500  
nieuwe volgers tijdens het 
toernooi (750.000 weer-
gaven tijdens 10 dagen)

29 UUR HOCKEY

BEST BEKEKEN

97% POSITIEF

180.000 MENSEN 

EIGEN MEDIA

4,5 MILJOEN

10 AFLEVERINGEN

3.500 VOLGERS
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Hoofdklasse - Net als in voorgaande jaren verzorgde de NOS gedurende de 
competitie wekelijks een verslag van een Hoofdklassewedstrijd in Studio Sport 
op zondagavond. De samenwerking tussen de KNHB, HHcv en Eyecons met 
betrekking tot de rechten van de Hoofdklassebeelden zorgde daarnaast voor 
wekelijkse (live) aandacht voor de competitie op Ziggo Sport en bij de Telegraaf 
(online). Ziggo Sport zond bijna wekelijks een live wedstrijd uit via kanaal 14 
(Ziggo Sport). Op dit kanaal werd ook wekelijks het programma Hoofdklasse 
Hockey uitgezonden, met hoogtepunten uit alle duels bij de dames en heren. 
Tijdens de play-offs waren vier finalewedstrijden (twee dames- en twee 
herenduels) en drie halve finales (twee damesduels en één herenduel) live op 
televisie en/of de livestream te volgen via de NOS, Ziggo Sport of nos.nl. Dit 
maakte het tevens mogelijk om gebruik te maken van een videoscheidsrechter 
tijdens de play-offs finales, mede dankzij de NOS en Ziggo Sport. 

Livestream hockey.nl - Op 4 februari 2017 was het mogelijk de play-offs bij 
het zaalhockey te volgen via een livestream op hockey.nl. Het bereik van deze 
livestream was groot. Dankzij feedback van kijkers is deze vorm van uitzenden in 
2018 verder geprofessionaliseerd. De KNHB ziet mogelijkheden om – via hockey.
nl – in de toekomst vaker livestream in te zetten, in het kader van voor- of 
nabeschouwingen of live wedstrijdbeelden. 

 2017 2016 verschil

Apps OranjeHockey   
Android   
Sessies 39.635 100.296 60,48% (-)
Pagina’s 182.665 506.606 63,94% (-)
Gebruikers 1.894 4.202 54,93% (-)

iOS   
Sessies 82.092 221.639 62,96% (-)
Pagina’s 407.346 1.145.012 64,42% (-)
Gebruikers 6.470 11.500 43,74% (-)
   
Social media 
OranjeHockey Volgers Volgers 
Twitter 18.243 16.088 13,40% (+)
Facebook 16.857 14.069 19,82% (+)
Instagram 36.511 25.900 40,97% (+)
YouTube 2.005 886 26,30% (+)

Live duels op  Ziggo NOS
televisie in 2017   
 
Hoofdklasse 22 9
EHL/EHCC  2 3
Nederlands Elftal 
  Dames en Heren 10 (HWL) 14 (EK)
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Toekomstbestendige 
financiën
Doelstelling: Hockey blijft een financieel gezonde sport in de  
veranderende maatschappij door ons financieringsmodel slim te  
vernieuwen. Hierbij kijken we naar de economische waarde van onze  
sport (op macro- en microniveau), maar ook naar het potentieel van de 
maatschappelijke waarde.

Sponsoring

De KNHB heeft in 2017 intensief samengewerkt met haar partners, sponsors en 
suppliers om de hockeysport op een hoger plan te brengen. Gedurende het hele 
jaar hebben de partners de ruimte gekregen om hun activaties te delen met het 
hockeypubliek. De Rabo EuroHockey Championships 2017 vormden daarbij een 
hoogtepunt. 

Overzicht partners, sponsors en suppliers - In 2017 zijn Deloitte en ONVZ 
toegetreden als official partner, terwijl afscheid is genomen van Interpolis. Bij 
de sponsors is Kroeze Infra toegetreden, terwijl afscheid is genomen van SAP 
en EY. Philips Lighting werd in het verslagjaar toegevoegd als supplier van de 
KNHB. 

Per 31 december 2017 was de situatie als volgt: 
Partners   -  adidas, Auping, Deloitte, ONVZ, Rabobank, TeamNL, Volvo
Sponsors  -  CMS, Heineken, Kroeze Infra, TenCate, VODW 
Suppliers  -   Losberger De Boer, La Place, Oseven, Philips Lighting, Ten Have 

Change Management

Nederlandse Loterij - De KNHB heeft namens de Nederlandse Loterij een 
symbolische cheque van € 1.265.728 ontvangen voor het jaar 2017. NOC*NSF 

ontvangt ieder jaar geld van Nederlandse Loterij, de nieuwe naam van de 
organisatie die is ontstaan uit de fusie tussen de Staatsloterij en de Lotto. 
Dit bedrag wordt verdeeld onder de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. 
Het bedrag vertegenwoordigt, samen met de overige NOC*NSF-gelden, een 
substantieel deel van de KNHB-inkomsten. Het volledige bedrag komt ten goede 
aan de ontwikkeling van de hockeysport, zowel op top- als op breedteniveau.

Ondersteuning - Het thema toekomstbestendige financiën heeft betrekking op 
zowel de KNHB als de verenigingen – en daarmee op de hele hockeysport. De 
partners, sponsors en suppliers van de KNHB spelen een belangrijke rol in de 
ondersteuning van de KNHB en haar verenigingen. De KNHB streeft naar het 
optimaal delen van de kennis en expertise die bij partners, sponsors en suppliers 
aanwezig is met de hockeyverenigingen en hun achterban. Hieronder enkele 
voorbeelden van trajecten waarbij partners verenigingen ondersteunen in 
specifieke behoeftes.

adidas - Official partner adidas is ook sponsor van een aantal hockey-
verenigingen. Ook verzorgt adidas de teamkleding van hockeyverenigingen.

Auping - In 2017 heeft Auping het Auping Plaza hockeyvoordeel geïntroduceerd 
bij een aantal hockeyverenigingen, in samenwerking met lokale Auping Plaza’s. 
Met een Auping Plaza-pasje ontvangt elk clublid bij aankoop in Auping Plaza 
korting op het hele assortiment. De vereniging ontvangt aan het einde van het 
seizoen hockeymaterialen ter waarde van 5% van het totale aankoopbedrag van 
alle leden. 

ONVZ - Official partner ONVZ ondersteunt een aantal hockeyverenigingen als 
sponsor, met name in het midden van Nederland. ONVZ verbindt zich daarbij 
aan de scheidsrechters. 

Rabobank - Rabobank is – naast official partner van de KNHB – ook 
sponsorpartner van NOC*NSF. Daarbij richt de Rabobank zich op het opbouwen 
van partnerships tussen de lokale Rabobanken en de plaatselijke verenigingen 
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op het gebied van sport en cultuur. Sportverenigingen spelen immers een 
belangrijke maatschappelijke rol. Bij het uitwerken van nieuwe projecten krijgen 
verenigingen steun vanuit het project ‘Rabo Versterkt’.
De KNHB heeft dit project in 2017 op verschillende manieren ondersteund. 
Zo waren we aanwezig – en beschikbaar voor onze verenigingen – bij tien 
inspiratiesessies die door banken zijn georganiseerd. Daarnaast hebben we vier 
verenigingen ondersteund bij het opstellen van een pitch. In 2017 kregen zestien 
hockeyverenigingen concrete ondersteuning van een externe organisatie; 
veertien verenigingen ondersteunde de KNHB zelf. De ondersteuning richtte zich 
op bestuurlijk/financieel terrein, strategieontwikkeling en uitrol (‘Van ambitie 
naar actie’), technisch beleid, vrijwilligersbeleid en doelgroepenbeleid.

Volvo - Official partner Volvo ondersteunt veel hockeyverenigingen, in nauwe 
samenwerking met lokale Volvo-dealers. Een succesvolle activatie is de Volvo 
Clubbonus. Dit is een bonus van € 1.000 die Volvo Cars Nederland B.V. uitkeert 
aan een hockeyvereniging, wanneer een lid van die vereniging een nieuwe Volvo 
koopt of least bij een erkende Volvo-dealer. 

Wagener Stadion 

In 2016 startte de renovatie van de hoofdtribune van het Wagener Stadion, dat 
sinds 1980 eigendom is van de KNHB. Het project is gezamenlijk gefinancierd 
door de KNHB en de gemeente Amsterdam. Op 26 juli 2017 heeft aannemer 
Kroeze Infra de nieuwbouw van de hoofdtribune opgeleverd. Na de Rabo 

EuroHockey Championships 2017 is met de 
aannemer de eindafrekening opgesteld en 
voldaan.

Samenwerking - De KNHB heeft in dit project 
nauw samengewerkt met verschillende 
partijen: de gemeente Amsterdam, het 
projectmanagementbureau van de gemeente 

Amsterdam, Kroeze Infra, IAA Architecten, Linssen Installatiebedrijf en  
Regent Advies. 

Rabo EuroHockey Championships 2017 - Dit dubbele EK vormde de vuurdoop 
voor het gerenoveerde Wagener Stadion. Tijdens het evenement zijn de 
hoofdtribune en alle nieuwe ruimtes intensief gebruikt. Daarbij is aan alle 
beoogde doelstellingen voldaan. De nieuwe tribune en ruimtes – waaronder de 
fraaie ontvangstlounge – zijn toegankelijk en modern. Bezoekers uit binnen- en 
buitenland waren vol lof.

Bekijk de timelapse video 

van de renovatie van het 

Wagener Stadion.
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https://www.youtube.com/watch?v=XmCkncHaPTI 
https://www.youtube.com/watch?v=XmCkncHaPTI 
https://www.youtube.com/watch?v=XmCkncHaPTI 
https://www.youtube.com/watch?v=XmCkncHaPTI 
https://www.youtube.com/watch?v=XmCkncHaPTI 
https://www.youtube.com/watch?v=XmCkncHaPTI 
https://www.youtube.com/watch?v=XmCkncHaPTI 
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KNHB als netwerk-  
en serviceorganisatie
Doelstelling: De KNHB zal continu toegevoegde waarde moeten en willen  
blijven leveren aan alle betrokkenen en daarmee haar rol en positie  
legitimeren. Samenwerking en verbinding zijn daarbij essentieel. Dit vraagt  
om een flexibele organisatie die in staat is om projectmatig te werken.

KNHB-organisatie nieuwe stijl

Herijking KNHB-organisatie - De KNHB heeft in 2017 haar organisatie herijkt 
en aangepast aan de eisen van deze tijd. Hierdoor kan de KNHB voldoen aan een 
belangrijke ambitie uit de strategie 2020. Als netwerk- en serviceorganisatie wil 
de KNHB haar dienstverlening en service laten aansluiten op de behoeften van 
de verenigingen. 
Deze ambitie is niet alleen doorvertaald naar de structuur van de organisatie, 
maar ook naar de competenties en het gedrag van de KNHB-medewerkers. De 
taken van elke medewerker zijn vastgelegd in functieprofielen, waarna deze 
functieprofielen gewaardeerd zijn. Dit traject is doorlopen in nauwe afstemming 
met de Ondernemingsraad (OR). De OR gaf in juli 2017 een positief advies over 
de aanpassingen in de organisatie, waarna de veranderingen zijn doorgevoerd. 
Tijdens dit gehele verandertraject is de KNHB begeleid door KNHB-supplier Ten 
Have Change Management. 
Per 1 november 2017 is de (bureau)organisatie nieuwe stijl van start gegaan. Dit 
viel ongeveer samen met de eerste werkdag in het nieuwe pand dat de KNHB op 
23 oktober heeft betrokken. 

Huisvesting bondsbureau - Op 23 oktober 2017 heeft de KNHB haar nieuwe 
bondsbureau betrokken aan de Orteliuslaan 1041 te Utrecht (Papendorp). 
Ook vier andere sportbonden zijn gehuisvest in DeWeerelt: de Koninklijke 
Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), de 
Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) en het Koninklijk Nederlands Watersport 
Verbond. Het pand is modern ingericht met veel plekken voor flexibel werken en 
overleg. Deze nieuwe huisvesting sluit aan op de ambities van de KNHB op het 
gebied van netwerken en servicegerichtheid. 
Ook andere partijen maken gebruik van hetzelfde pand, waaronder 
Gehandicaptensport Nederland, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Special 
Heroes, Special Olympics Nederland, Sportivents, TIG Sports en De Werkgevers 
in de Sport (WOS). Allemaal partijen die een hart hebben voor de sport en elkaar 
verder kunnen en willen helpen.

Verenigingsdienstverlening

Strategiesessies - In 2017 hebben zes verenigingen een strategiesessie gevolgd. 
Tijdens een vier uur durende sessie helpt de KNHB verenigingen om samen 
een nieuw verenigingsbeleidsplan op te stellen, dat gericht is op de toekomst. 

Klik hier voor een 
overzicht van de nieuwe 

KNHB-organisatie.
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Gedurende de sessie leveren zo’n zestien tot twintig deelnemers, allen op 
diverse manieren betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging, input 
voor een vernieuwd beleidsplan. Dit doen de deelnemers onder leiding van 
specialisten van de KNHB en op basis van een aantal interactieve opdrachten. 
Vertrekpunt van de strategiesessie vormt de strategie 2020 van de KNHB.

Nationaal Hockeycongres - In januari 2017 vond het negentiende Nationaal 
Hockeycongres plaats in het hoofdkantoor van KNHB-partner Rabobank. Het 
congres werd bezocht door 451 bestuurders van 165 verenigingen. Tijdens het 
plenaire gedeelte zijn de verenigingen uitgedaagd en geïnspireerd om na te 
denken over de strategie en keuzes voor de vereniging op weg naar 2020. Na 
het plenaire gedeelte was er een inhoudelijk programma voor zes verschillende 
doelgroepen/onderwerpen: voorzitters, technisch kader, penningmeesters, 
arbitrage, accommodatie en boeien & binden vrijwilligers en leden. Deelnemers 
konden tevens een bezoek brengen aan Hockeycorner Live! Hier kregen zij 
praktische informatie over producten en diensten van de KNHB en externe 
partijen. Enkele verenigingen die al gebruikmaken van de betreffende 
producten en diensten waren aanwezig om hun ervaringen te delen met collega-
bestuurders.

Accountmanagement - In 2017 is op veel terreinen hard gewerkt aan een 
aanpassing van de (bureau)organisatie van de KNHB. Het doel hiervan, op weg 
naar 2020: een nog verdergaande omslag bewerkstelligen van aanbod- naar 
vraaggericht opereren. De KNHB gaat daarbij nog meer redeneren vanuit de 
behoefte van en service naar de vereniging. Een van de speerpunten is het 
intensiveren van de verenigingsdienstverlening. In 2017 heeft de KNHB de 
uitrol van het accountmanagement voorbereid, waarbij elke vereniging een 
accountmanager heeft als vast aanspreekpunt. Hierdoor kan de KNHB de 
behoeften van verenigingen beter herkennen en koppelen aan de beschikbare 
expertise en dienstverlening. 
Tijdens de Algemene Vergadering van 22 november 2017 zijn de 
accountmanagers in gesprek gegaan met de aanwezige bestuursleden om de 
ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Begin 2018 gaat de KNHB een 

groep van twintig verenigingen samenstellen om de eerste ervaringen op te 
doen. Aansluitend gaan de accountmanagers het land in om bestuurders van 
verenigingen te ontmoeten. 

Onderzoek potentiële groei - In 2017 heeft de KNHB voor de derde keer 
het initiatief genomen om de potentiële groei van het aantal KNHB-leden te 
onderzoeken. De twee eerdere onderzoeken hebben ertoe bijgedragen dat de 
KNHB samen met verenigingen gericht beleid kon opstellen met betrekking tot 
het uitbreiden van het ledenaantal en/of het aantal velden. Ook hebben de twee 
eerdere onderzoeken geleid tot het ontstaan van nieuwe verenigingen. In het 
voorjaar van 2018 worden de verenigingen geïnformeerd over de uitkomsten 
van dit derde onderzoek naar potentiële groei.

Masterplan Groot Utrecht - In samenwerking met het Mulier Instituut en 
de gemeente Utrecht heeft de KNHB in 2016 onderzoek gedaan naar het 
aantal benodigde hockeyvelden in de regio Utrecht tot en met 2030. Uit de 
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resultaten bleek dat een behoorlijk aantal extra velden noodzakelijk is om 
de verwachte groei op te vangen. Op basis van dit onderzoek heeft de KNHB 
eind 2016 een adviesrapport opgesteld, in samenwerking met de negentien 
betrokken verenigingen. Dit rapport is voornamelijk gericht op beter gebruik 
van de bestaande veldcapaciteit en het realiseren van nieuwe veldcapaciteit. De 
uitkomsten zijn eind 2016 gepresenteerd aan de U10, het overlegorgaan van tien 
gemeenten rondom Utrecht. In 2017 zijn de eerste veranderingen zichtbaar. Zo 
hebben de gemeente Bunnik en de gemeente Houten een nieuw veld aangelegd 
en heeft de gemeente Utrecht toegezegd aan de slag te gaan met het aanleggen 
van extra velden.

Benchmark - Sportclubs creëren met elkaar een enorme hoeveelheid 
gefragmenteerde data. Onder meer op het gebied van leden, kader, sportieve 
prestaties, ambities en accommodaties. In de dagelijkse praktijk blijkt dat 
verenigingsbesturen deze data vaak onvoldoende gestructureerd verzamelen 
en daardoor te weinig omzetten naar echte stuurinformatie. Daarnaast 
ontbreekt vaak het inzicht in trends en ontwikkelingen binnen verenigingen. 
Ook is informatie-uitwisseling tussen clubs vaak beperkt, waardoor besturen 
onvoldoende leren van elkaar. 
Op basis van benchmarks en trendanalyses kunnen bestuurders van 
verenigingen beter beleid ontwikkelen in relatie tot hun strategische, tactische 
en operationele kwesties. De KNHB heeft in het verslagjaar een aanzet gedaan 
om te komen tot de inrichting van een benchmarktool. Deze moet bij aanvang 
van het seizoen 2018-2019 beschikbaar komen voor verenigingen.

Communicatie

Vernieuwde KNHB-site - Tijdens het Nationaal Hockeycongres in januari 2017 
lanceerde de KNHB haar vernieuwde website knhb.nl. Deze site biedt nuttige 
en praktische informatie aan iedereen die werkzaamheden verricht binnen de 
vereniging, onder wie de hockeybestuurders. 
Met name de mobiele weergave van de website is enorm verbeterd. Hierdoor 

is de website vanaf verschillende devices eenvoudig te benaderen. De nieuwe 
opzet maakt het voor de KNHB bovendien eenvoudiger om informatie te 
beheren en actueel te houden. Voor de verenigingsfunctionaris biedt de website 
de mogelijkheid online workshops te volgen. Ook is het mogelijk in groepen te 
discussiëren over bepaalde onderwerpen, eventueel in besloten communities. De 
KNHB blijft investeren in deze online omgeving om elke verenigingsfunctionaris 
steeds meer maatwerk te kunnen bieden.
Het gebruik van knhb.nl in 2017 is moeilijk te vergelijken met de cijfers van 2016, 
aangezien het platform technisch geheel anders van opzet is. Dit is onder meer 
van invloed op het aantal bezochte pagina’s. 

 2017 2016 verschil

knhb.nl   
Sessies 1.399.682 1.980.549 n.v.t.
Pagina’s 6.122.036 8.760.518 n.v.t.
Gebruikers 577.067 794.124 n.v.t.
   
Social media knhb.nl Volgers  Volgers 
Twitter 5.260 4.397 19,63% (+)
Facebook 4.362 3.301 32,14% (+)
LinkedIn 2.746 2.298 19,50% (+)
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Verenigingsnieuwsbrief - In het verslagjaar ontvingen de 322 verenigingen 
wekelijks de verenigingsnieuwsbrief met ontwikkelingen en actuele informatie 
vanuit de diverse afdelingen.

Bladen en magazines - Door de jaren heen heeft de KNHB verschillende 
bladen en magazines uitgegeven. Zo is een rijk archief aan historische uitgaven 
ontstaan. De oudste uitgave stamt uit 1928, de meest recente uitgave kwam 
uit in juni 2008. Om deze uitgaven te bewaren en tegelijkertijd voor iedereen 
beschikbaar te stellen, is al het materiaal gedigitaliseerd en gepubliceerd in 
een online tool. Met behulp van de magazinetool is het mogelijk te zoeken 
in specifieke uitgaven of op zoekterm. Je kunt de specifieke pagina ook 
downloaden. Eerder vond je de uitgaven op de oude KNHB-website onder 
‘Hockeygeschiedenis’.
De KNHB streeft ernaar ook het blad hockey.nl (edities 2008 tot en met juni 
2015) zo snel mogelijk digitaal beschikbaar te stellen.

Samenwerking

In het verslagjaar is de KNHB actief bezig geweest met het leggen van 
verbindingen en het bevorderen van samenwerking. Want zoals de titel van de 
strategie 2020 luidt: ‘Succes maken we samen!’ Samenwerking is de basis voor 
het (toekomstige) succes van de KNHB. Daarbij gaat het om samenwerking 
binnen de KNHB, maar ook met leden/verenigingen, partners, sponsors 
en suppliers, maatschappelijke partners zoals gemeenten, onderzoeks- en 
opleidingspartners en overige stakeholders en (potentiële) partners. Binnen de 
sportwereld richt de KNHB zich ook op samenwerking in NOC*NSF-verband en 
samenwerking met de NGF, de Nevobo, de NSkiV en het Watersportverbond en 
andere ‘bewoners’ van DeWeerelt.

Kennisdeling

De KNHB heeft ook in 2017 het delen van kennis tussen verenigingen bevorderd. 
De KNHB stimuleert en faciliteert dat verenigingen elkaar bevragen, helpen 
en inspireren door middel van bijeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan regio- en 
themabijeenkomsten op het gebied van accommodaties en daaraan gerelateerde 
onderwerpen en op het gebied van Sportiviteit & Respect. Een ander voorbeeld 
zijn de bijeenkomsten voor nieuwe voorzitters en penningmeesters. 

ICT-organisatie

Naar aanleiding van de verhuizing van het bondsbureau heeft de KNHB de eigen 
datastructuur en ICT-organisatie onder de loep genomen. Deze structuur is 
in samenwerking met KNHB-sponsor VODW in 2017 geanalyseerd. Vervolgens 
kan de KNHB in 2018 concrete acties ondernemen om te komen tot een 
toekomstbestendige datastructuur. Waarbij de KNHB meer regie kan nemen 
om haar dienstverlening richting de verenigingen en rol als kennisorganisatie 
optimaal in te vullen.
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Behoud van cultuur en  
hockey DNA
Doelstelling: Hockey is een sport met een bijzonder karakter. Een sport  
waar normen en waarden hoog in het vaandel staan en waar sportiviteit en 
respect – maar bovenal plezier in het hockey – de boventoon moet blijven 
voeren. We blijven ons inzetten voor een sportomgeving waar iedere sporter 
zich op zijn of haar gemak voelt en zichzelf kan zijn.

Iedereen moet een leven lang kunnen genieten van sport. Daarom blijft de KNHB 
zich, samen met de verenigingen, inzetten voor een veilige sportomgeving. 
Tijdens grote KNHB-evenementen is er altijd aandacht voor dit thema, onder 
meer via themabijeenkomsten. Daarnaast blijft het van groot belang dat iedere 
hockeyer zich realiseert: ik ben er zelf mede verantwoordelijk voor dat hockey 
een leuke sport is en blijft.

Sportiviteit & Respect/Veilig Sportklimaat

De KNHB is ervan overtuigd dat een fijne en sociaal veilige sportomgeving 
essentieel is voor het hockeyplezier en voor het succes van de hockeysport. 
Vanuit die gedachte is de KNHB al in 2002 begonnen met de campagnes 
Sportiviteit & Respect. Van daaruit is de KNHB ook een van de initiatiefnemers 
geweest van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK). Dit actieplan, 
dat eind 2011 van start is gegaan met steun van het ministerie van VWS, loopt 
tot en met 2018. Het doel van het actieplan is het creëren van een veilig 
sportklimaat, waarin iedereen met plezier kan sporten.

Campagnes - In 2017 heeft de KNHB verschillende activiteiten en campagnes 
georganiseerd, gericht op Sportiviteit & Respect en een Veilig Sportklimaat 

(VSK). De campagnes ‘Het begint bij jou’ (al ingezet in 2016) en ‘Hockey voor 
iedereen’ (2017-2018) zijn ondersteund door het programma Veilig Sportklimaat.

Aandachtspunten - Iedere hockeyer draagt zelf bij aan het sportklimaat dat we 
samen op de hockeyvelden ervaren. Samen hebben we de verantwoordelijkheid 
onze sport leuk te houden. Dat uitgangspunt stond centraal bij de campagnes in 
2017. Daarnaast kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals diversiteit, 
pesten, homo-acceptatie en goed fatsoen. Verschillende bekende en onbekende 
Nederlanders werkten mee aan de campagnes. 

Doelgroepen - Naast specifieke campagnes gericht op de hockeyers waren er in 
2017 ook diverse activiteiten waarbij andere doelgroepen centraal stonden. Denk 
hierbij aan bestuurders, ouders, trainers, coaches, begeleiders en arbitrage.

“Té fanatieke ouders langs de lijn? 
Ik zeg er wat van!”

Hockey
voor iedereen

John van Lottum



Borging - Voor de KNHB is streven naar Sportiviteit & Respect en een 
Veilig Sportklimaat een vanzelfsprekendheid. Daarom gaat veel aandacht 
uit naar inbedding van deze thema’s en onderliggende onderwerpen in alle 
onderdelen en aandachtsgebieden; zowel bij de KNHB als bij de verenigingen. 
Denk bijvoorbeeld aan opleidingen, verenigingsdienstverlening, competitie, 
arbitrage, doelgroepen, talentontwikkeling en tophockey. Dit thema vormt 
een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van de hockeysport en het 
verenigingsleven. In 2017 zijn weer verdere stappen gezet op weg naar deze 
volledige integratie en borging in het DNA van de hockeysport. 

Initiatieven - Via verschillende initiatieven wordt aandacht besteed aan een 
veilige sportomgeving, waar iedereen zichzelf kan zijn. Zo deed de Hoofdklasse 
mee aan Coming Out Day. Op deze dag is er extra aandacht voor het moment 
dat LHBT’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen of 
transgenders) uitkomen voor hun seksuele geaardheid. Tijdens de betreffende 
speelronde in oktober 2017 speelden alle aanvoerders in zowel de Hoofdklasse 
Heren als de Hoofdklasse Dames met regenboog-aanvoerdersbanden.
In Breda werd op 8 maart 2017 een speciale bijeenkomst georganiseerd door de 
vijf Bredase hockeyclubs, die in 2016 samen de prijs hebben gewonnen voor de 
‘Sportiefste vereniging’. Het symposium ‘Hockeystad Breda. Vijf clubs, één lijn!’ 
stond in het teken van Sportiviteit & Respect. Naast het persoonlijke verhaal van 
VSK Ambassadeur Minke Booij en bijdragen van KNHB directeur Erik Gerritsen, 
kinder- en jeugdpsycholoog Tischa Neve en wethouder Paul de Beer konden de 
200 aanwezigen deelnemen aan interactieve en inspirerende workshops over 
verschillende aspecten en invalshoeken van Sportiviteit & Respect op en rond de 
hockeyvelden.

Positief effect - De aandacht die de KNHB samen met haar verenigingen en 
de hockeyers besteedt aan het thema Sportiviteit & Respect heeft een positief 
effect. In de KNHB-competities kwamen in het seizoen 2016-2017 meer teams uit 
en zijn meer wedstrijden gespeeld dan in het voorgaande seizoen. Ondanks deze 
toename is het aantal rode kaarten gedaald, terwijl de meldingen wangedrag zijn 
gestabiliseerd.

Gele kaarten
Seizoen 2016-2017 was het tweede seizoen waarbij de groene kaart ook leidde 
tot een tijdstraf. In het seizoen 2015-2016 zorgde deze nieuwe regel nog voor 
een forse daling van het aantal gegeven gele kaarten. In het seizoen 2014-2015 
werden er 10.976 gele kaarten uitgedeeld (0,052 gele kaart per wedstrijd); 
in 2015-2016 lag dat aantal op 8.566 (0,040 gele kaart per wedstrijd). In het 
seizoen 2016-2017 stabiliseerde deze dalende trend zich in verhouding tot het 
aantal gespeelde wedstrijden: er zijn 8.891 gele kaarten gegeven, wat neerkomt 
op 0,041 gele kaart per wedstrijd. 

Rode kaarten
Het aantal gegeven rode kaarten neemt al enige jaren af. In het seizoen 2016-
2017 zette deze dalende lijn door. Zo daalde het aantal rode kaarten tot 472, 
waar dat aantal in de voorgaande jaren op 525 (seizoen 2015-2016) en 578 
(seizoen 2012-2013) lag.
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Meldingen wangedrag
De KNHB werkt, naast de kaartenadministratie, ook met meldingen wangedrag. 
Via een dergelijke melding laten scheidsrechters of andere wedstrijddeelnemers 
weten wangedrag te hebben waargenomen rondom de wedstrijd. De KNHB voert 
sinds 2014 actief beleid om het gemelde wangedrag waar nodig direct aan te 
pakken. 
In het seizoen 2016-2017 werden 86 meldingen ontvangen, ten opzichte van 
85 meldingen in het seizoen daarvoor. Deze meldingen hadden te maken met 
verbaal (48) of fysiek (24) wangedrag van spelers of wangedrag van publiek, 
verbaal of fysiek (14). Alle gemelde incidenten, die zeer divers van aard en 
zwaarte zijn, zijn beoordeeld door de afdeling Tucht van de KNHB. Vervolgens is 
een aantal gevallen voorgelegd aan de Tuchtcommissie. Dat leidde in sommige 
gevallen tot een schorsing. 
De KNHB is tevreden over deze stabiele cijfers, afgezet tegen het – flink 
gestegen – aantal wedstrijden op jaarbasis. Echter, elke kaart of melding 
wangedrag – van welke aard dan ook – is er voor de KNHB één te veel.

Totaal aantal wedstrijden per seizoen

Totaal aantal gele en rode kaarten en meldingen wangedrag

Vrijwilliger-OK - De KNHB werkt sinds 2015 samen met Vrijwilliger-OK. Ook 
in 2017 heeft dit bedrijf tientallen verenigingen geholpen bij het screenen van 
vrijwilligers en betaalde krachten. Hierin worden een Verklaring Omtrent het 
Gedrag, Gedragscode en Verklaring Onderwerping Tuchtrecht meegenomen. 
Bij betaalde krachten wordt ook de werkervaring inzichtelijk gemaakt. De KNHB 
stimuleert verenigingen tevens om referenties te vragen bij andere verenigingen 
waar een betaalde kracht actief is geweest. 
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 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013

Wedstrijden veldhockey  164.112  163.361  163.410  160.945  157.215 
Wedstrijden zaalhockey  53.157  50.529  45.190  42.317  40.185 
Totaal aantal wedstrijden  217.269  213.890  208.600  203.262  197.400 

 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013

Gele kaarten  8.891  8.566  10.976  10.810  9.731 
Rode kaarten  472  525  519  478  578 
Meldingen wangedrag*  86  85  54  35  18

* Sinds seizoen 2014-2015 voert de KNHB een actief beleid om wangedrag na de wedstrijd te melden.
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Onze organisatie

De KNHB streeft naar hockeyplezier in Nederland. Binnen de organisatie  
zijn 1.100 mensen actief, met name vrijwilligers. Circa 150 medewerkers  
zijn in dienst, van wie er 55 werkzaam zijn op het bondsbureau. Het 
bondsbestuur, bestaand uit negen leden, houdt toezicht op en controleert  
het bondsbureau. Gezamenlijk zetten zij zich in voor kwalitatief goed 
hockeyaanbod en voor de ondersteuning van 322 clubs, waarbij de KNHB 
informeert, verbindt, inspireert en faciliteert.

Personeelsbezetting

Alle aantallen die betrekking hebben op de personeelsbezetting zijn exclusief 
stagiairs. Eind 2017 had de KNHB 55 medewerkers (49,8 fte) in dienst.

Medewerkers

In 2017 hebben geen medewerkers de organisatie verlaten. Wel zijn twee 
medewerkers in dienst getreden. Zij zijn, zoals alle medewerkers die bij de KNHB 
komen werken, gestart met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Flexibele schil - In voorkomende gevallen wordt gewerkt met freelancers/
zzp’ers of adviesbureaus. Dit geldt voornamelijk voor tijdelijke (project)functies, 
ter vervanging en/of als specifieke competenties nodig zijn die de KNHB zelf niet 
in huis heeft.

Stagiairs - De KNHB biedt studenten graag de mogelijkheid om stage te lopen of 
een afstudeeronderzoek te doen. De stagiairs worden in een team opgenomen, 
waarin zij zoveel mogelijk meedraaien. Op deze wijze kunnen zij veel leren 
en tegelijkertijd een nuttige bijdrage leveren aan projecten. Tien studenten – 
voornamelijk hbo of wo – hebben in 2017 hun stage uitgevoerd of afgerond.

Competentieontwikkeling en beoordeling - Elke medewerker heeft jaarlijks ten 
minste twee gesprekken over zijn functioneren. Tijdens deze gesprekken is naast 
resultaatafspraken en beoordeling ook aandacht voor competentieontwikkeling. 
Het betreft hier competentieontwikkeling die nodig is voor optimaal 
functioneren én persoonlijke ontwikkeling.

 Totaal Fulltime Parttime FTE

Man 19 17 2 18,5
Vrouw 36 18 18 31,3

Totaal 55 35 20 49,8
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Organisatiestructuur

ALGEMENE VERGADERING

BESTUUR

DIRECTEUR KNHB

STRATEGIE, ONDERZOEK & ONTWIKKELING (SOO) 

FINANCIËN & HRM

ICT

JURIDISCHE ZAKEN & TUCHT

FACILITY MANAGEMENT

BESTUURSONDERSTEUNING

SECRETARIAAT
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DIENST

VERLENING
DOELGROEPEN COMMERCIE EVENEMENTEN
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Samenstelling management - E. (Erik) Gerritsen (algemeen directeur),  
A.P.B. (Arno) den Hartog, H.A. (Haro) Valkenburg, J.W. (Joost) Vettorato,  
C.J. (Karin) van Willigen-van Norden.

In november 2017 zijn drie personen toegevoegd aan het managementteam,  
te weten R. (Rolf) Martens, L.G.H. (Leon) Rutten en C.M. (Clarinda) Sinnige.

Binnen dit managementteam wordt het dagelijks bestuur sinds 1 november 2017 
gevormd door E. (Erik) Gerritsen (algemeen directeur), A.P.B. (Arno) den Hartog 
en C.J. (Karin) van Willigen-van Norden. 

Samenstelling bestuur per 1 januari 2017 - E.J. (Erik) Cornelissen (voorzitter), 
M.C.T. (Madeleine) Bakker-Smit, F.P. (Peter) Elders, R. (Reinoud) Imhof,  
D. (Dymfke) Kuijpers, W.P.A.M. (Mijntje) Nierman-Donners, M. (Mark) Pel,  
S.P. (Stephan) Veen, C. (Karin) Pannekoek-ter Pelle.

Op 16 juni 2017 heeft de volgende bestuurswisseling plaatsgevonden:  
V. (Victor) Brouwer is C. (Karin) Pannekoek-ter Pelle opgevolgd.

Internationale vertegenwoordiging

FIH-bestuur - J.M. (Marijke) Fleuren-van Walsem, E.J. (Erik) Cornelissen

FIH-commissies - M.Y.C.G (Marjolein) Bolhuis-Eijsvogel, Y. (Yolande) Brada, ,  
F.P. (Peter) Elders, R. (Reinoud) Imhof, H. (Herman) Kruis, P.T.M. (Paul) Litjens,  
P. (Peter) Wefers Bettink.

EHF-bestuur - J.M. (Marijke) Fleuren-van Walsem, F.P. (Peter) Elders.

EHF-commissies - M.C.T. (Madeleine) Bakker-Smit, Y. (Yolande) Brada,  
R. (Rob) ten Cate, H. (Herman) Kruis, N. (Norbert) Nederlof,  
C. (Karin) Pannekoek-ter Pelle, E.J. (Edna) Rutten.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) van de KNHB voert namens het personeel overleg 
met de werkgever (dagelijks bestuur) over het ondernemingsbeleid en de 
personeelsbelangen. Hierbij heeft de OR oog voor zowel het personeel als het 
belang van de organisatie. De OR streeft naar gelijke rechten en kansen voor 
alle medewerkers, een stimulerende werkomgeving en een transparante en open 
werksfeer.
 
Vergaderingen - In 2017 kwam de OR formeel twaalf keer bij elkaar. Er was 
eveneens elf keer formeel overleg met het dagelijks bestuur. De OR heeft samen 
met het dagelijks bestuur een transparante en plezierige relatie. Belangrijke 
onderwerpen in 2017 waren:
• Advies aanpassing organisatiestructuur KNHB
• Verhuizing KNHB
• Optimalisering van de interne communicatie
• Bespreekbare praktische vraagstukken vanuit de medewerkers
• Verkiezingen OR

Samenstelling - De leden van de ondernemingsraad op 31 december 2017 zijn:
• Florian Mulder, voorzitter
• Chantal Mies, vicevoorzitter
• Frank van Barneveld, secretaris
• Dennis de Lugt, secretaris
• Romy Anderson
• Patricia Louter
• Paul de Ruijter
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Financiële resultaten
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