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WHAT’S UP?! BOEIEN & BINDEN VAN JEUGD 

Wil je weten wat er speelt in de belevingswereld van jongeren?  
Ga met ze in gesprek! De WHAT’S UP?! gesprekskaarten helpen  
jongeren te verwoorden wat zij belangrijk vinden. 

Tips
- Neem de tijd
- Toon belangstelling
- Geef vertrouwen door je waardering uit te spreken
- Wees een OEN: open, eerlijk en nieuwsgierig
- Vraag door, maar maak van het gesprek geen verhoor
- Laat je verwonderen: ‘goh, vertel eens?’
- Stiltes zijn OK
- Wees concreet in wat je ziet, geef aan wat je bijzonder of goed vindt
- Laat OMA thuis: oordelen, meningen en adviezen 
- Maak lol met elkaar!

Thema’s
Sport, Hockey, Team, Trainer/Coach, Vereniging, Speler/Individu, Dilemma’s, Doe opdrachten





Waarom sport je?





Welke sporten doe je nog meer?





Noem een aantal plekken  
waar je sport.





Wat vind je minder leuk aan sporten?





Welke andere sporten zou je willen 
doen als tijd en geld geen rol spelen?





Als je aan hockey denkt, waar denk je 
dan aan? Noem drie woorden.





Hoe maak je jongeren enthousiast  
om te beginnen met hockey? En hoe 

zorg je ervoor dat ze blijven  
hockeyen volgens jou? 





Ik ben gaan hockeyen, omdat....





Droom! Het is 2120. Hoe ziet het  
hockey er volgens jou uit?





Wat zijn voor jou belangrijke  
elementen van de competitie?





Noem drie dingen die jij belangrijk 
vindt bij het spelen in een hockeyteam.





Welke eigenschappen heeft jouw  
ideale hockeyteam?





Hoe moet het ideale hockeyteam  
worden samengesteld?





Zijn er naast hockey nog andere  
activiteiten die jullie doen als team?





Welk advies zou je de KNHB  
willen geven? 





Wie is voor jou de ideale  
trainer/coach?





Welke eigenschappen moet een  
trainer/coach volgens jou hebben?





Welk onderdeel van de trainingen  
vind jij het leukst?





Als jij de training zou mogen geven. 
Hoe ziet deze er dan uit?





Beschrijf jouw ideale wedstrijd in  
twee minuten.





Stel je bent voorzitter van jouw  
vereniging. Wat zou je als eerste  

veranderen?





Waar ben je trots op binnen je  
vereniging?





Waarom kom je graag bij je vereniging?





Ik ben bij mijn club actief als…





Wat zijn de twee leukste activiteiten 
die bij jouw vereniging worden  

georganiseerd?





Wie is jouw held?





Wat wil je over een jaar kunnen  
dat je nu nog niet kunt?





Waar ben je trots op?





Waar krijg je een kick van?





Wat is je grootste droom?





Iedere dag op straat hockeyen.  
OF

Eén keer per week trainen op de club.





Alle hockeywedstijden winnen.  
OF

Voor altijd een supergezellig team.





Kampioen worden, maar nooit spelen. 
OF

Alles meedoen, maar toch degraderen. 





Na iedere wedstrijd de  
hoekvlaggen ophalen.

OF
Na iedere training  

de ballen opruimen.





Spelen met een stinkend hesje aan. 
OF

Spelen met de scheenbeschermers  
van iemand anders. 





Zet alle mensen van de groep op een rij 
in de volgorde van leeftijd.





Klem een hockeybal tussen je kin en 
borst en geef deze zo snel mogelijk 
door aan je teamgenoten zónder je 

handen te gebruiken.





Jouw team is kampioen geworden. 
Beeld uit hoe jij de beker in  

ontvangst neemt.





Silent disco: playback samen met je 
team het Wilhelmus.





Jouw team heeft een doelpunt  
gescoord. Beeld de reactie van een  

medespeler uit. 


