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Nieuwsbrief coördinatorenoverleg LG-hockey april 2021 

 
Op 8 april 2021 was het jaarlijkse overleg tussen de KNHB/Commissie ParaHockey en de LG-
coordinatoren. Voor het 2e achtereenvolgende jaar in de vorm van een online bijeenkomst.  

1. Cijfers Parahockey 
G-competitie: 59 verenigingen, 92 teams (54x 6-tal en 23x 8 tal) 
LG-competitie: 10 verenigingen, 12 teams (7x 6-tal, 5x 8-tal) 
20 verenigingen die alleen trainen en 6 verenigingen willen ondersteuning KNHB bij opstarten 
parahockey. 

2015 2017 2019 2020 

Aantal G/LG spelers 1237 1251 1216 1217 

Jeugd  568 491 388 366 

Volwassen  669 760 828 851 

Jongens  304 256 205 194 

Meisjes  264 235 183 172 

Mannen  372 406 453 457 

Vrouwen  297 354 375 394 

Midden Nederland  288 254 298 284 

Noord-Holland  190 181 169 169 

Noord-Nederland  25 24 32 30 

Oost-Nederland  234 238 217 239 

Zuid-Holland  254 263 257 240 

Zuid-Nederland  246 291 243 255 

 
Enkele conclusies: aantal leden blijft nagenoeg gelijk; meer jongens dan meisjes (in het reguliere 
hockey is dat juist andersom); parahockey is niet in alle regio’s goed vertegenwoordigd. 

In bovenstaand overzicht wordt geen onderscheid gemaakt tussen G- en LG-spelers. Er volgt 
inventarisatie van aantal LG spelers per vereniging. Totaal aantal LG-ers per juni 2021: 142 waarvan 
16 trainingsleden (vgl. 2020: 141, waarvan 14 trainingsleden). 
 
2. Competitie 2021-2022 
De huidige competitie wordt vermoedelijk stilgelegd. 
De speeldagenkalender voor volgend seizoen is opgesteld. Aan coördinatoren wordt de vraag 
voorgelegd hoe zij er tegenover staan om de zaterdag na Hemelvaartsdag te plannen als speeldag. 
Wanneer die zaterdag niet als speeldag gebruikt wordt, dan is de laatste competitiewedstrijd op 25 
juni.  5 verenigingen houden het liefst de zaterdag na Hemelvaart vrij. 
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Hoe staan de coördinatoren tegenover mogelijke combinatie met G/LG competitie? (dit punt staat 
niet op de agenda en is een korte inventarisatie bij de aanwezigen). 
Enkele reacties: 
. sta open voor mogelijke combinatie met G. Voordeel: dan zouden wedstrijden meer in de buurt 
gespeeld kunnen worden.  
. voorstander voor gezamenlijke G/LG competitie. 
. LG als zelfstandige competitie handhaven. Motorische beperking belangrijk element. Speler moet 
begrip hebben van de spelregels. Belangrijkste is dat speler op de juiste plek zit. 
. Uitgangspunt: niemand buiten spel. Voorkomen dat spelers met lichamelijke beperking en 
verminderd loopvermogen buiten de boot vallen.  
. beide groepen hebben hun eigen problematiek en daarom lastig te combineren.  
. spelers moeten wel het spelletje snappen. 
. belangstelling voor een pilot van combinatiepoule, mits het nivo gelijkwaardig is en de beschermde 
speler gehandhaafd blijft. Goeie ervaringen bij 11-tal dagen. Mogelijk verschil tussen 6 en 8-tallen.   
. bang voor verschil in niveau. Misschien uitproberen bij toernooitjes. 
 
Belangrijkste is wat de spelers willen. Tom Crousen (stagiair KNHB) (zie agendapunt 3) hoopt met zijn 
onderzoek hier meer inzicht in te krijgen. 
 
3. Tom Crousen, stagiair KNHB  
Onderzoek: Wensen en behoefte LG-hockeyers 
Tom doet onderzoek onder de LG-hockeyers. Dit onderzoek heeft ook plaatsgevonden bij het G-
hockey (Linn Luijerink: Wensen en behoefte van G-hockeyers - 2019). Aan de hand van een aantal 
interviews wordt een enquête opgesteld die naar alle LG-spelers wordt gestuurd. Er zijn al een paar 
interviews geweest. Voor het verspreiden en verzamelen van de ingevulde enquêtes zal een beroep 
worden gedaan op de contactpersonen. 
 
Toolkit voor trainers, Ontwikkelingsmuur 
Tom houdt zich ook bezig met de Ontwikkelingsmuur. Uit het onderzoek van Linn Luijerink is naar 
voren gekomen dat ontwikkeling, presteren en uitdaging belangrijk is voor de spelers. Daarnaast 
moeten er kwalitatief goede trainers zijn en er is behoefte aan sociale contacten buiten het hockey. 
De ontwikkelingsmuur wordt ontwikkeld om inzicht te krijgen in de individuele behoefte van spelers 
en het team en voor teambuilding Het streven is om m.i.v. seizoen 2021-2022 bij 20 verenigingen 
hiermee te starten. 
Iedereen wordt gevraagd een aansprekende naam te verzinnen.  
Tijdens het (online) Hockeycongres in juni zal een speciale sessie worden georganiseerd voor trainers 
over deze Toolkit.   
 
Enkele reacties: mooi initiatief, samenstelling van de groep is bepalend voor het gebruik/resultaat; 
integratie binnen de vereniging is zeer verschillend; zorg ervoor de het LG-hockey in portefeuille van  
bestuurslid / technische commissie wordt opgenomen; door corona worden er onderlinge 
wedstrijden binnen de vereniging georganiseerd waaraan het LG-team deelneemt en wordt LG meer 
zichtbaar binnen de club. Deze wedstrijden zijn een groot succes!! 
 
4. Samenwerking en kennisdelen 
Op initiatief van Cartouche is er in de regio Haaglanden een overleg opgestart tussen die 
verenigingen die G/LG hockey aanbieden. Doel: kennismaken, informatie uitwisselen, samenwerking  
bij clinics / PR-activiteiten, onderlinge partijtjes etc. etc. Dit overleg moet nog verder gestalte krijgen, 
is door Corona even op een lager pitje gezet. 
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De KNHB heeft het Hockeyforum opgezet met als doel informatie uitwisseling/kennisdelen (voor 
nadere informatie zie bijlage 1). Er zijn nu 60 mensen lid van het Forum. Aanmelden en input leveren 
(zoals trainingsoefeningen) bij Hans (hans.mater@knhb.nl). Informeer jullie trainers over het Forum!  
 
Tenslotte: 
 
De deelnemers vinden het digitaal vergaderen plezierig en effectief.  
 
Momenteel wordt er beleid Parahockey ontwikkeld. Het gebruik van de term Parahockey wordt daar 
bij meegenomen. De KNHB gebruikt de term Parahockey als paraplu met daaronder de verschillende 
disciplines (G, LG en E- en H rolstoelhockey).  
 
 


