
KNHB Jeugdopleiding
Een betere ontwikkeling dichter bij huis

Nationaal
trainingscentrum

Steunpunt
trainingslocatie

Regionale
trainingslocatie

Regio Noord
Trainingslocatie Hattem

Regio Oost
Trainingslocatie Wageningen

Steunpunt Noord Oost Nederland
Trainingslocatie Apeldoorn

Regio Zuid Oost
Trainingslocatie Valkenswaard

Regio Zuid West
Trainingslocatie Raamsdonkveer

Steunpunt Zuid Nederland
Trainingslocatie Berkel Enschot

Regio Midden
Trainingslocatie Maarssen

Nationaal trainingscentrum
Locatie Utrecht

Regio Noord Holland
Trainingslocatie Amsterdam

Steunpunt Noord West Nederland
Trainingslocatie Amstelveen

Regio Zuid Holland
Trainingslocatie Schiedam

Regio Midden Holland
Trainingslocatie Leiderdorp

Steunpunt West Nederland
Trainingslocatie Zoetermeer

Sport en privé in balans

Betere verdeling van

hockeyers in Nederland

Kortere reisafstanden voor

een groot deel van het land

Extra aandacht voor de spelers Een passende belasting

De KNHB-dienstverlening dichterbij

de verenigingen en hockeyers   

Meer plezier in hockey

Wat zijn de voordelen?

Technisch Adviseur
Van alle locaties, zowel

de regio’s als de steunpunten,
heeft één van de trainers/coaches
in de rol van Technisch Adviseur
de opdracht rondom zijn of haar
lolocatie een netwerk op te bouwen
van verenigingen. Hij of zij
inventariseert de behoeften
van de verenigingen en
stimuleert onderlinge
kennisdeling.

Talentcoördinator
De Talentcoördinator
is verantwoordelijk voor
de U15 opleidingsteams
van de steunpunten en
daarnaast voor de
U15 nationaleU15 nationale
selectie.

Coördinator
Opleidingsteam U14
Per regio wordt
een Coördinator

Opleidingsteams U14
aangesteld die samen
mmet de Talentcoördinator

van de KNHB 
verantwoordelijk is
voor die regio.

Trainersduo
Per regio traint één

trainersduo gezamenlijk beide
U14 opleidingsteams (jongens en

meisjes), waarbij de hoofdtrainer/coach
van het ene team assistent is bij het
andeandere team, en andersom. Daarnaast
is er een keeperstrainer beschikbaar
voor beide teams. Deze constructie
wordt ook gehanteerd bij de
U15 opleidingsteams 
van de steunpunten.

Technisch Kader KNHB Jeugdopleiding

De teams die onder de KNHB Jeugdopleiding
vallen krijgen benamingen die ook internationaal
worden gehanteerd. Onderstaande leeftijden
hebben een overlap en gelden in de basis voor
kinderen die gedurende het seizoen de leeftijd
krijgen die hoort bij het team. Kijk voor de actuele
leleeftijdgrenzen in de download ‘Verdeling leeftijden
KNHB Jeugdopleiding seizoen 2020-2021’

Internationale benaming voor de teams

• U14 (13 - 14 jaar)

• U15 (14 - 15 jaar)

• U16 (15 - 16 jaar)

• U18 (16 - 18 jaar)

• U21/Jong Oranje

   (18 - 21 jaar)

In lijn met de visie op de ontwikkeling van hockeyers
krijgen meer talentvolle kinderen de kans om

deel te nemen aan de selecties voor een opleidingsteam
én wordt de verhouding tussen reis- en trainingstijd voor

een groot deel van het land in balans gebracht.


