Draaiboek ouderavond ‘Welkom op het hockeyveld’
Geweldig, jouw vereniging gaat aan de slag met het betrekken van ouders op de vereniging. Wij
helpen je hier graag bij op weg met de toolkit ‘Welkom op het hockeyveld’. Deze toolkit bestaat uit
drie onderdelen, die je op verschillende momenten in dit proces kunt inzetten:
-

Vooraf: het document dat je nu aan het lezen bent, namelijk het draaiboek voor het
organiseren van een ouderavond.
Tijdens: een Powerpoint presentatie die je kunt tonen tijdens de ouderavond. De
presentatie is een leidraad en kun je naar eigen behoefte verder aanvullen.
Achteraf: het boekje ‘Welkom op het hockeyveld’, dat je na afloop van de ouderavond aan
ouders kunt meegeven, zodat het verhaal beter beklijft. Een handig naslagwerk waarin alle
relevante onderwerpen nogmaals de revue passeren.

Voorbereiding: hoe krijg ik alle ouders op de vereniging?
Een goede vraag! Het is altijd lastig om alle ouders bij elkaar te krijgen. Je kunt ervoor kiezen om
alle ouders van een gehele lijn uit te nodigen, maar ook om het per team te organiseren. Bij de
eerste variant zal (waarschijnlijk) het bestuur of jeugdcommissie de avond initiëren en bij de
tweede variant speelt de coach een dominantere rol. Ook bij de tweede variant raden we echter
aan om daar ook een bestuurs- of commissielid aan te laten sluiten.
Een aantal tips:
•

•
•
•

Organiseer de ouderavond idealiter voordat het seizoen start of voordat de tweede helft
van het seizoen start. Leuk idee: organiseer een middag/avond waarbij alle kinderen
spelletjes spelen en elkaar leren kennen en nodig de ouders tegelijkertijd uit. Zo is direct
de oppas geregeld. Bovendien is het een positieve insteek en is het ook belangrijk dat de
ouders elkaar leren kennen.
Organiseer een ouderavond op een moment dat de ouders waarschijnlijk toch al op de
vereniging zijn. Denk aan een trainingsavond van hun kind.
Nodig de ouders zoveel mogelijk persoonlijk uit, niet alleen via de mail.
Geef de ouderavond een positieve invalshoek en noem het ook ‘Welkom op de
hockeyvereniging’.

Welke onderwerpen worden behandeld in ‘Welkom op het hockeyveld’?
Het boekje en de bijbehorende Powerpoint presentatie focussen zich op een viertal thema’s: 6 X
VOORUIT IN HOCKEY, plezier in het veld en langs de lijn, de basis spelregels en teambegeleiding.
Hieronder lichten we kort ieder onderdeel toe en hoe je die als vereniging kunt personaliseren
en/of verdieping eraan kunt geven:
1. 6 X VOORUIT IN HOCKEY
6 X VOORUIT IN HOCKEY is de campagne van de ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’. Aan de
basis van deze visie stonden drie vragen centraal:
1. Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan ze al is?
2. Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen de kwaliteit, maar ook het plezier in de sport
verhogen?
3. En hoe zorgen we ervoor dat hockeyers zich goed kunnen ontwikkelen en verbonden
blijven aan de hockeysport?
Dit resulteerde in zes uitgangspunten, oftewel: ‘6 X VOORUIT IN HOCKEY‘. In het boekje ‘Welkom
op het hockeyveld’ worden deze zes uitgangspunten vertaald naar ouders. Zij willen graag dat hun
kind plezier beleeft tijdens het sporten én de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Want spelers die
plezier hebben in de sport worden steeds beter, krijgen meer zelfvertrouwen en ontwikkelen zich
ook breder. De uitgangspunten worden in het boekje verder toegelicht.
Meer informatie:
•

In de Powerpoint presentatie wordt gelinkt naar een filmpje dat je aan ouders kunt laten
zien.

•

Op www.knhb.nl/6xvooruit vind je nog meer informatie over de visie en de uitgangspunten.

2. Plezier in het veld en langs de lijn
Sportiviteit & Respect is een belangrijke thema binnen de hockeysport. Veel hockeyverenigingen
geven aan dat ouders een belangrijke rol spelen in het creëren van een positieve sfeer op en rond
het veld. Veel ouders staan met veel enthousiasme langs het veld, maar zijn zich niet bewust van
de invloed die hun gedrag op de spelers kan hebben. Het onderdeel ‘Plezier in het veld en langs de
lijn’ geeft ouders hier meer inzicht in.
•
•
•

We lichten kort iets toe over positief gedrag langs de lijn.
We laten zien wat de kinderen zélf vinden van het gedrag van ouders langs de lijn.
En we gaan in op de ongeschreven regels en culturele standaarden die bij hockey als
vanzelfsprekend worden gezien. Denk bijvoorbeeld aan een glaasje ranja drinken met de
tegenstander na de wedstrijd.

Daarnaast geven we de vereniging de ruimte om hun eigen Sportiviteit & Respect beleid over te
brengen op de ouders. Wellicht heb je zelf gedragsregels voor langs de lijn die je wilt overbrengen.
Of wil je iets vertellen over de standaard afspraken die er op de vereniging zijn. Denk bijvoorbeeld
aan ouders die moeten fluiten, coachen, rijden of iets dergelijks.
Meer informatie op het gebied van Sportiviteit & Respect vind je op
www.knhb.nl/veiligesportomgeving
3. Basis spelregelkennis
Niet alle ouders kennen de belangrijkste spelregels van hockey, en ouders die zelf hockeyen zijn
misschien vergeten dat de spelregels bij de jongste jeugd net een beetje anders zijn. Voldoende
spelregelkennis zorgt voor meer positief gedrag langs de lijn. Bovendien wordt bij veel
verenigingen verwacht dat ouders bij de jongste jeugd spelbegeleider zijn en bij de elftallen
wellicht ook hun scheidsrechterskaart halen.
In het boekje en de Powerpoint presentatie ‘Welkom op het hockeyveld’ geven we daarom uitleg
over de belangrijkste spelregels in het hockey. Denk aan: ‘waarvoor kan een scheidsrechter
fluiten?’, ‘wanneer is het een doelpunt?’, ‘wat is een strafcorner of een strafbal?’, maar ook: ‘wat is
het verschil tussen drie-, zes-, acht- of elftallen?’
Daarnaast geven we in de Powerpoint presentatie ruimte voor de vereniging om hun eigen
arbitragebeleid toe te lichten en eventueel ouders te werven voor spelbegeleiding of arbitrage.
Meer informatie kun je vinden op www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters.
4. Van ouder naar coach
Ten slotte besteden we aandacht aan het onderwerp teambegeleiding. Veel ouders zijn coach van
het team van hun kind. In het boekje en de Powerpoint presentatie ‘Welkom op het hockeyveld’
bespreken we, naast hockeytechnische en –tactische aspecten, ook de belangrijkste aspecten van
coaching.
Twee belangrijke thema’s lichten we verder toe: hoe maak je van je spelers een team en hoe maak
je van de ouders een groep? Twee thema’s die van grote invloed zijn op een succesvol en vooral
plezierig hockeyseizoen.
Ook hier is in de Powerpoint presentatie weer ruimte gelaten om als vereniging zelf zaken toe te
voegen.
Meer informatie kun je vinden op https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/van-oudernaar-coach. Informatie over opleidingen (voor alle doelgroepen) vind je op
www.knhb.nl/kenniscentrum/opleidingen.
Welke onderdelen zijn belangrijk voor mijn vereniging?
Je kunt er als vereniging voor kiezen om alle thema’s te bespreken tijdens een ouderavond. Maar
dit hoeft niet! Alle thema’s bij elkaar zorgen voor een avondvullend programma. Je kunt er ook

voor kiezen om enkel de thema’s te kiezen die voor jouw vereniging relevant zijn aan het begin
van het seizoen. Een andere mogelijkheid is om de avond op te splitsen in twee momenten. Één
voor de start van het seizoen en het tweede voor de start van de tweede helft van het seizoen.
Zoals je hierboven kunt lezen, kun je voor elk thema verdiepende informatie vinden op de KNHB
website. Maar we vinden het ook belangrijk dat je als vereniging hier je eigen verhaal van maakt.
Kijk dus wat jullie standpunten zijn als het gaat om de visie, Sportiviteit & Respect, arbitrage en
coaching en geef dat mee aan de ouders.
Veel plezier bij het organiseren van de ouderavond!

