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Agenda
– 6x vooruit in hockey op de vereniging

– Opleidingen

– KNHB Kenniscentrum



Aanleiding
– Hoe maken we de hockeysport kwalitatief nog sterker dan ze al is? 

– Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen de kwaliteit, maar ook het plezier 

in de sport verhogen? 

– En hoe zorgen we ervoor dat hockeyers zich goed kunnen ontwikkelen en 

verbonden blijven aan de hockeysport?



Visie op de ontwikkeling van hockeyers 

Ieders goud!

Door de ontwikkeling van hockeyers 

centraal te zetten zorgen we ervoor dat 

alle hockeyers zich duurzaam verbinden 

aan de sport en Nederland goud behaalt 

in de wereldtop.



Wetenschappelijke onderbouwing
“We zijn van nature gericht op groei en ontwikkeling en doen dat het liefst in 

interactie.”

(Zelfdeterminatietheorie - Deci en Ryan, 2012)

1. Competentie 2. Autonomie 3. Verbondenheid



Wetenschappelijke onderbouwing

“Tot 12 jaar moeten kinderen vooral spelen, omdat 

daarmee de meeste vaardigheden worden ontwikkeld” 

Verschillende fases van talentontwikkeling (theorie van Côte): 

- probeerfase van 6-12 jaar

- specialisatiefase van 13-15 jaar 

- investeringsfase van 16+



Kwaliteit verhogen door de ontwikkeling centraal te stellen i.c.m. 

leeftijd

- Brede basis en hogere top

- T/m de D-jeugd veel (vrij) spelen en techniek centraal. Eventueel 

team-overstijgend indelen (bv. gedrevenheid)

- Arbeid (rust) verhouding

- PLEZIER!!

- Generiek aanbod = voor iedereen kans!

- Prestatiedruk opbouwen

Wat betekent dit voor het kind?





Visie video



Wat betekent dit voor de vereniging?
– Spelers leren door te spelen

– Coaches coachen

– Trainers trainen

– Ouders juichen

– Iedereen is uniek

– Heb oog voor ieders talent

– Generiek aanbod

– Talent vandaag is niet perse het talent van 

morgen



– Delibarate play vs delibarate practice

– Vrij spelen (Klein veldje!)

– Breed motorisch

– Oplopende belasting

– Iedereen levert een bijdrage aan het team

– Spelers

– Ouders

– Club

– En aan de vereniging



- Hockey mag, maar moet nooit
- Hockey is een teamsport
- Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

- Ruimte voor ontwikkeling
- Spelers
- Trainers
- Coaches
- Vrijwilligers

- En voor bestuurders!



Wat doet de KNHB?
– Opleidingen

– Van Basisopleiding t/m Hockey trainer 4

– Vernieuwen opleidingen

– 2020: Basisopleiding, HT2JJ & HT2-Elftal

– HT4 plus start in 2020



Wat doet de KNHB?
– Kenniscentrum

– Compleet vernieuwd

– Aanbod op doelgroep en niveau

– Oefenstof

– Lancering zomer 2020

– Exclusief kijkje















Aan de slag!
– Wat heb je op technisch vlak nodig van de KNHB?

– Welke vragen heb jij voor het kenniscentrum? 


