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Verslag (video) coordinatorenoverleg LG-hockey d.d. 21 juni 2020 

Aanwezig: 
Tempo, Den Bosch, Push, AH&BC, Kampong, Cartouche, Maastricht, Drunen, IJsseloever, Alecto 
 
KNHB/commissie ParaHockey 
Hans Mater, KNHB senior medewerker doelgroepen ParaHockey; Anja Frederiks (Upward) -  
11-talhockey; Marlene Döderlein de Win (Hudito) - internationaal; Lisette Bakker (Kampong) - 
trainers; Bettien Streng (Kampong) - nieuwe verenigingen; Paul van Praagh (AH&BC) – trainers; Onno 
Alberda van Ekenstein - arbitrage; Martin de Koning (Almere) – competitieleider G-hockey; Eddy 
Wijkhuisen (Push); Margreet Bergeren (Cartouche) - nieuwe verenigingen 
 
1. Welkom 
Hans Mater heet iedereen welkom en de deelnemers stellen zich voor. Weesp heeft zich helaas 
moeten afmelden. 

 
2. Notulen overleg d.d. 21 maart 2019 
Geen opmerkingen. 
 
3. 11-tal hockey:  Anja Frederiks (ParaHockey11-tal@knhb.nl) 
Sinds een aantal jaar is er het 11-talhockey. G en LG spelers kunnen zich individueel aanmelden. Zij 
komen dan in een vast 11-tal. 6x per jaar spelen de teams 2 wedstrijden op een centrale locatie in 
het land. Wedstrijden vinden meestal plaats tussen 12.00 – 17.00 uur. Er wordt gespeeld op 2 
niveau’s. Tijdens de 11-taldagen worden ook selecties voor EK georganiseerd. Spelers moeten lid zijn 
van een vereniging voor deelname aan de 11-tal dagen. Momenteel doen er 36 LG-spelers mee. 
 
De huidige situatie met Covid-19 kan wellicht problemen geven voor de 11-tal dagen van komend 
seizoen. Er zijn plannen voor regionale 11-taldagen.  
 
4. Competitie 2020-2021 
Maastricht gaat komend seizoen 6-tal spelen. De meeste spelers zijn jonger dan 12.  
Vanwege te weinig spelers heeft Weesp zich teruggetrokken uit het 8-tal combiteam met Kampong. 
Kampong gaat als 8-tal verder.  
Het is mogelijk in onderling overleg een competitiewedstrijd te verplaatsen. De beide 
wedstrijdsecretarissen dienen dit door te geven aan competitie@knhb.nl.  
Zorg ervoor dat de bij de KNHB bekende mailbox regelmatig gelezen wordt.  
Competitie start op 5 september.  
Den Bosch verzoekt dat 8-tal en 6-tal niet op dezelfde dagen worden ingepland.  
IJsseloever: 5 september is wel snel na de vakantie. 
 
Tip: je kan de wedstrijd onderling overleg verschuiven. 
Tip: start voor het begin van het seizoen een groepsapp, zodat communicatie over wedstrijden snel 
kan verlopen. 
De huidige ontwikkeling en versoepelingen rondom Corona lijken geen problemen op te gaan leveren 
voor vervoer naar de wedstrijden. 
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5. Voorstel Beschermde speler (BS) 
Algemene reactie: een goed voorstel.  
Er kan een keuze gemaakt worden tussen stappen en tellen. Dat moet voorafgaand aan de wedstrijd 
worden afgesproken.   
Goed dat aanvallen in de cirkel mag.  
Duidelijk voorkeur voor 10 stappen/tellen en het tellen door de scheidsrechter. 
Probleem blijft dat niveau per beschermde speler heel verschillend is. 
 
Paul geeft een nadere toelichting: het betreft spelers die het duel niet kunnen aangaan. Niet om 
spelers die niet goed kunnen hockeyen. Kan je het duel wel aan en kan je de bal afpakken, dan ben je 
geen beschermde speler.  
Hans geeft als voorbeeld dat een speler tijdelijk een beschermde status krijgt (bv na een operatie), 
om vertrouwen (terug) te krijgen. 
Document wordt aangevuld met een passage over het wel/niet kunnen aangaan van een duel. 
 
6. Spelregels: Onno Alberda van Ekenstein, Arbitragecommissie ParaHockey 

(ArbitrageParaHockey@knhb.nl) 
De spelregels parahockey zijn leidend voor alle wedstrijden. De regels zijn te vinden te vinden als 
download onderaan deze pagina op de KNHB-site: 
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/aangepast-hockey  
Op dezelfde pagina zijn de spelregelkaarten 6- en 8 tallen te vinden. Print deze uit neem ze mee naar 
de wedstrijden. Beschermde speler geldt alleen bij het LG-hockey, niet bij G-hockey. 

 
Voorstel Arbitragecommissie: aanpassing spelregels seizoen 2020-2021  
1. Spelplezier bevorderen maatregelen 
Huidige situatie:  
Opties spelplezier bevorderende maatregelen bij verschil in sterkte zijn: 
1. Sterkere partij moet 3x overspelen op aanvallende helft 
2. Sterkere partij verandert de opstelling 
3. Scheidsrechter gaat strenger fluiten voor sterker team / geeft meer tips aan zwakkere teams 
Voorstel: optie 1 als regel opnemen en 2. En 3 als aanvullende optie laten staan die dan in overleg 
met coaches kunnen worden ingezet. Aanwezigen steunen dit voorstel. 
 
2. Wedstrijdduur 
Huidige situatie: De wedstrijden bestaan nu uit 2 speelhelften. 
Voorstel: aansluiten bij het reguliere hockey, dus 4x een kwart (dus bij 6-tal 4 x 12,5 en 8-tal 4 x 15 
minuten). Aanwezigen steunen dit voorstel. 
 
Tip: wil je niet dat er hoog gespeeld wordt: zorg voor kleine doelen, dan mag er niet hoog gespeeld 
worden (is cfm de spelregels). 
 
Wanneer er behoefte is dan wil Onno op de verenigingen presentaties geven over de spelregels. 

 
7. Internationaal: Marlene Doderlein de Win (ParaHockeyinternationaal@knhb.nl) 
I.v.m. de pandemie zijn er geen international activiteiten. Wel is inmiddels bekend dat het EK hockey 
volgend jaar zal plaatsvinden van 4-13 juni 2021 in Amsterdam. Het EK ParaHockey zal dan ook 
plaatsvinden (6-9 juni). Er zullen ongeveer 12 landen meedoen. Finale is op 9 juni.   
EK is helaas niet voor LG-spelers. Op internationaal niveau bestaat ParaHockey uit G-spelers. Er moet 
een aantoonbare ontwikkelingsachterstand zijn. Spelers worden geclassificeerd.  
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De verwachting is dat volgend jaar een aantal internationale wedstrijden gepland gaan worden (voor 
6-tallen, 8-tallen – in het buitenland meestal een 7-tal - en 11-tallen). Die toernooien zijn voor LG-
teams, maar ook kunnen spelers zich individueel melden voor deelname aan toernooien. Er worden 
ook touringteams samengesteld met spelers uit verschillende verenigingen. 
 
Den Bosch: jammer dat spelers worden uitgesloten bij het EK. Den Bosch en Marlene zullen nader 
contact hebben over de verschillende mogelijkheden. 
 
Cartouche: hoort het LG-hockey niet thuis op de paralympische spelen?  
Hans: Helaas wordt er internationaal geen LG-hockey gespeeld en is het dus geen paralympische 
sport.  
Tip: geef je op voor een paralympische talentendag. 

 
8. Stagiair ParaHockey 
Tom Kroesen zal vanaf september stage lopen bij de KNHB. Tom is LG-trainer bij Den Bosch. Hij kon 
vanavond helaas niet aanwezig zijn.  
Verzoek aan alle verenigingen om mee te denken over onderzoeksvraag binnen het LG-hockey waar 
Tom vanaf september mee aan de slag gaat. Welke problemen spelen er bij het LG-hockey? Graag 
suggesties mailen naar Hans: hans.mater@knhb.nl  
 
Er volgt een inventarisatie van het aantal LG spelers per vereniging. Totaal aantal LG-ers per juni 
2020): 141, waarvan 14 trainingsleden. 
 
9. PR ParaHockey, oefenwedstrijden G- en LG en hoe verlopen de trainingen  
 
Promotie 
De KNHB heeft promotiefilmpjes gemaakt incl. social teasers. Verenigingen kunnen deze ook zelf 
gaan gebruiken op eigen www en social media. Er zijn ook beachflags gemaakt voor evenementen. 
Het streven is om in september de filmpjes te publiceren op het moment dat de trainingen weer 
gaan beginnen. 
 
Oefenwedstrijden G-LG 
Het plan ligt er om volgens seizoen vriendschappelijke wedstrijden te organiseren tussen G- en LG 
teams. Graag mail naar Hans (hans.mater@knhb.nl) wanneer je daar belangstelling voor hebt. 
Aandachtspunt is dat er goed naar het hockeyniveau moet worden gekeken. 
 
Trainersopleiding 
Er komt weer een trainersopleiding. De opleiding is ook voor coaches. 
 
Wat zijn de ervaringen van de verenigingen met de trainingen volgens de RIVM richtlijnen? (inmiddels 
tot 19 jaar geen 1.5 meter afstand meer)  
Tip: Er is dispensatie aan te vragen bij vereniging en gemeente waardoor ouders/begeleiders wel bij 
de training aanwezig kunnen zijn. 
Tip: Anja heeft alle woonzorg locaties in de regio benaderd en uitgenodigd voor een training met als 
doel dat alle bewoners in deze coronatijd buiten kunnen sporten. Dit is een succes en heeft ook 
nieuwe spelers opgeleverd!  
 
Alecto: er wordt getraind. Alle boven 18, dus 1.5 meter afstand. 
IJsseloever: er wordt niet getraind. Ouders durven het niet aan. Komen wel nog 1x bij elkaar om 
seizoen af te sluiten. 
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Drunen: 2x getraind, mogen nog langer door gaan. Wel op 1.5 meter. 
Maastricht: er wordt getraind, in 2 groepen <12 jaar en > 12 jaar. Er wordt oefenwedstrijd 
georganiseerd tegen zwak miniteam. 
AH&BC: zijn direct weer gaan trainen toen het mocht. Is leuk. Partijtjes met 3 tellen balbezit. 
Cartouche: zijn gestart, eerst in 2 groepen ivm onder/boven 12 jaar. Trainers hebben leuke 1.5 m 
training samengesteld (mede a.d.h.v. voorbeelden club en KNHB). 
Kampong: training gaat prima. Er worden ook partijtjes gespeeld. Gaan nog 3 weken door. 
Push: door verschillende leeftijden is het een uitdaging om een goede training te geven. Maar dat 
lukt. Gaan nog 3 weken door. 
Den Bosch: op 20 mei weer begonnen in 3 groepjes. Gaat goed. Blijven nog even doortrainen. 
Afgelopen seizoen is er de hele winter doorgetraind. Er is geen training uitgevallen. 
Tempo 1: zijn nog niet begonnen. Senioren (dus ook de senioren LG-ers) mogen nog niet trainen, 
junioren wel. 
Tempo 2: zijn wel begonnen met trainen, gaat goed. Starten in nieuwe seizoen al op 15 augustus.  
 
Vraag: hoe zit het met de pilot ivm hoge ballen en gebruik van maskers bij strafcorners bij de 8-
tallen? 
Niet alle teams gebruiken maskers. Den Bosch heeft nog nooit maskers gebruikt. Op en afdoen kost 
veel tijd. Dit is een bespreekpunt voor de commissie ParaHockey. 
(Toevoeging: de ParaCommissie zal in aankomend seizoen een online meeting houdt over het trainen 
van de strafcorners. Maskers zijn verplicht, spelers mogen anders niet in het doel staan.)  

Rondvraag 
Geen 
 
Hans bedankt de deelnemers voor aanwezigheid en inbreng en vraagt hoe deze manier van 
vergaderen ervaren wordt. Deelnemers vinden het een goede manier van overleggen! Vooral 
Maastricht en Tempo zijn er blij mee, scheelt veel (reis)tijd. 
 
 


