
Zorg voor 
eerlijke en 
transparante 
selectie-
procedures   

Creëer 
flexibel 
(sport)aanbod 
voor jeugd   

Bied 
structuur 
met vaste 
trainings- en 
wedstrijd-
tijden   

Zorg dat de aandacht 
(en faciliteiten) voor 
selectie- en niet-selectie-
teams goed in balans is

Ga in 
gesprek 
met de 
jongeren 
over de 
teamsamen-
stelling 

Praat over 
de wensen 
en behoeften 
van de 
jongeren: 
hoe zouden 
zij de team-
indeling 
willen?

Betrek 
jongeren 
bij de 
vereniging

Zet 
passende 
trainers/
coaches op 
elk team

Laat ze helpen bij 
de organisatie van 
sociale activiteiten: 
Super Saturday, 
game day, 
Nederlands Elftal 
kijken, feesten, 
bekercompetitie

Besteed structureel aandacht aan 
het werven en behouden van jeugd 
(en in het bijzonder van jongens)

BELANGRIJKSTE FACTOREN
VOOR DE HOCKEYBELEVING

INSTROOM & UITSTROOM JEUGDLEDEN
per leeftijd

TIPS!
Hoe bind en behoud je jongeren bij de vereniging?

Iemand 
in eigen 
omgeving 
hockeyt 
ook 

Hoort van 
anderen 
dat het 
een leuke 
sport is  

Wil graag 
een team-
sport 
doen  

Belangrijkste redenen 
om te beginnen met hockeyen

Wie deden er mee aan het onderzoek?

HOCKEYAANBOD
• Vaste trainings- en 
 wedstrijdtijden
• Als er meer hockey- en 
 sportgerelateerd aanbod 
 wordt georganiseerd

• Geen flexibiliteit in aanbod en 
 een weinig flexibele 
 houding van de vereniging

De belangrijkste kwaliteiten van een trainer/coach zijn: 
• Kan goed motiveren • Kan goed uitleggen • Is zelf een goede hockeyer
• Vindt de juiste balans tussen positief coachen, ruimte voor plezier en streng zijn
• Is benaderbaar

In sommige regio's hebben 
verenigingen te weinig jongens 
om gelijkwaardige teams te 
kunnen vormen

Wat 
kun je 

morgen al 
oppakken?

Wat kun 
je op de 

lange termijn 
oppakken?

6

WIE WAAROM

44% 56% 72% 28%

hockeyers

jongens meisjes

Begonnen op
6-jarige leeftijd

jongens meisjes

ex-hockeyers

18
Merendeel gestopt op

18-jarige leeftijd

1500
(ex-)hockeyers tussen 12 en 18 jaar

ONDERZOEK:

TRAINER/COACH

VERENIGING

• Een passende trainer/coach 
 met een sociale klik met het 
 team
• Aandacht voor persoonlijke 
 ontwikkeling
• Aandacht voor de 
 ontwikkeling van het team

• Geen trainer/coach
• Geen passende trainer/coach 
 die een sociale klik heeft met 
 het team
• Geen aandacht voor 
 persoonlijke ontwikkeling

• Een goede sfeer op de 
 vereniging doordat er leuke 
 activiteiten worden 
 georganiseerd
• Een kwalitatief goede 
 accommodatie met 
 (bij voorkeur) watervelden

• Een tekort aan waardering, 
 aandacht en betrokkenheid
• Een gebrek aan evenredige 
 aandacht voor de niet-
 selectieteams
• Een oneerlijke en niet- 
 transparante selectie-
 procedure

Het team is samengesteld op
basis van: 
• Een gelijkwaardig niveau van 
 de spelers  
• De sfeer in het team 
• Gelijkheid in inzet en motivatie

Het team is onvoldoende 
samengesteld op basis van:
• Een gelijkwaardig niveau van 
 de spelers
• De sfeer in het team
• Gelijkheid in inzet en motivatie

TEAM

In bovenstaande grafiek zie je per leeftijd het aantal instromers, uitstromers en jeugdleden in Nederland
(gemiddeld genomen over de afgelopen 6 seizoenen)

Wat kan je aflezen?   
25% van de kinderen tussen 12 en 18 jaar die stoppen met hockey doet dit op 18-jarige leeftijd
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