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Nieuwsbrief overleg G-coördinatoren april 2021 

In april 2021 heeft de KNHB/Commissie ParaHockey regionale bijeenkomsten georganiseerd voor de 
G-coördinatoren. Vanwege de Corona-crisis hebben deze voor het 2e achtereenvolgende jaar via 
online bijeenkomsten plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief een samenvatting van hetgeen er tijdens 
deze bijeenkomsten aan de orde is gekomen. 

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; rond de 150 in LG-teams en de overige G-
spelers; meer jongens dan meisjes (in het reguliere hockey is dat juist andersom); parahockey is niet 
in alle regio’s goed vertegenwoordigd. 

2.1. Competitie 2020-2021: Martin de Koning, Competitieleider 
(CompetitieleiderParaHockey@knhb.nl) 
Competitie werd overheerst door Corona. Teams hebben 1-3 wedstrijden gespeeld. De 
Standenmotor geeft de onderlinge verhoudingen dus niet goed aan. Er zijn geen 
kampioenen/degradanten, maar wellicht worden er wel wat aanpassingen gedaan voor volgend 
seizoen. 
 
Op de website KNHB staat de Leidraad deelname competitie 2021-2022. Lees deze goed door en 
deel die met jullie managers/coaches. 
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Speeldagenkalender 
Een aantal poules spelen altijd 5 wedstrijden voor de kerst waarna een herindeling volgt. Door de 
late zomervakantie in regio Zuid komen we eigenlijk een week te kort in het schema.  
Wanneer er gespeeld wordt direct na Hemelvaart dan is de laatste competitiewedstrijd op 18 juni. Zo 
niet, dan is de laatste wedstrijd een week later. Verenigingen reageren verschillend op het wel/niet 
spelen de zaterdag na Hemelvaart. 
Teams die niet aan de Special Olympics op 12 juni meedoen, kunnen die dag ook als speeldatum 
gebruiken. Neem op tijd actie wanneer je een wedstrijd wilt verplaatsen. 
 
Poule 1 en 3 en poule 2 en 4 spelen op dezelfde dag. Er is gekozen om diezelfde indeling aan te 
houden. Mocht iemand een ander voorstel voor de indeling hebben, dan dat graag melden bij 
Martin. 
 
Concept indeling seizoen 2021-2022  
Direct na het laatste regionale coördinatorenoverleg op 22 april wordt de conceptindeling naar alle 
verenigingen gestuurd. Verenigingen hebben tot 30 april de tijd om te reageren. 16 mei wordt de 
aangepaste conceptindeling rondgestuurd. Verenigingen hebben dan tot 30 mei te tijd om weer te 
reageren. Op 15 juni wordt de definitieve indeling vastgesteld die op 30 juni zichtbaar is in de 
Standenmotor.  
Een aantal verenigingen heeft aangegeven krap te zitten in de spelers en daardoor niet of nauwelijks 
een competitieteam op de been kunnen brengen. Om de spelers toch de mogelijkheid te geven om 
wedstrijden te spelen is het vormen van combiteams of aanvulling van spelers vanuit 
trainingsverenigingen een optie. De commissie ParaHockey zal de mogelijkheden inventariseren en 
daarover de betreffende verenigingen benaderen.  
  
2.2. 11-tal hockey:  Anja Frederiks (ParaHockey11-tal@knhb.nl) 
Sinds een aantal jaar wordt er 11-talhockey georganiseerd. Er zijn 6 speeldagen op een centrale 
locatie in het land. Per keer worden 2 wedstrijden Er wordt gespeeld op 2 niveaus, t.w. de A- en B-
competitie. Nieuwe spelers stromen in op het B-niveau. G en LG spelers kunnen zich individueel 
aanmelden. Iedereen die een heel veld kan belopen kan mee doen. De sociale contacten zijn een 
belangrijk onderdeel van deze dagen. De verenigingen worden op de hoogte gehouden van de 
speeldata. 11-tal dagen worden eventueel uitgebreid naar regionale dagen.  
 
2.3.  Internationaal: Marlène Döderlein de Win (ParaHockeyinternationaal@knhb.nl) 
Ongeacht dat het nog onduidelijk is hoe de situatie met Corona zich ontwikkeld worden er wel 
plannen gemaakt voor internationale wedstrijden/toernooien. Op het Forum is een speciaal kanaal 
aangemaakt waarin aankondigingen van toernooien worden geplaatst. Er worden wedstrijden in 
Engeland, België en Duitsland gepland. Een internationale wedstrijd levert een schat aan ervaring op 
voor de spelers. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Marlène.   
 
2.4.  Nieuwe verenigingen: Margreet Bergeren (ParaHockeynieuw@knhb.nl)  
Vorig seizoen is er een enquête gestuurd aan verenigingen waarvan bekend is dat zij of alleen 
training G/LG hockey geven (en geen competitie spelen) of ooit hebben aangeven dat ze willen 
starten met parahockey. Vragen waren o.a. hoe groot is jullie groep, wil je op termijn competitie 
spelen en wil je ondersteuning van de KNHB. In Zuid-Holland en Noord-Brabant is er contact met iets 
meer dan 25 verenigingen. Bijna de helft wil op termijn competitie spelen. Een deel wil 
ondersteuning van de KNHB, voornamelijk bij het aantrekken van nieuwe leden. Verenigingen die 
competitie willen spelen maar te weinig leden hebben kunnen nu aan elkaar gekoppeld worden.  
 
2.5  Spelregels 
Er zijn geen wijzigingen in de spelregels voor komend seizoen voorzien. 
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3. Toolkit voor trainers, Ontwikkelingsmuur 
Tom Crousen (stagiair KNHB) houdt zich als stagiair bezig met de ontwikkelingsmuur.  
Uit het onderzoek van Linn Luijerink: Wensen en behoefte van G-hockeyers (2019) 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 is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de individuele behoefte van spelers en het 
team en voor teambuilding (zie bijlage 2). Het streven is om m.i.v. seizoen 2021-2022 bij 20 
verenigingen hiermee te starten. Uiteindelijke doel is om de Toolkit binnen de hele jeugd te gaan 
gebruiken. Iedereen wordt gevraagd een aansprekende naam te verzinnen. 
 
4. Samenwerking en kennisdelen 
Het is gebleken dat sommige verenigingen bang zijn voor concurrentie. Daarnaast zijn verenigingen 
op zoek naar nieuwe leden.  
Tip: Upward/Anja Frederiks: spreek met verenigingen in de buurt af dat spelers over en weer de 
training kunnen bijwonen. Gevolg is dat spelers 2x per week kunnen trainen. Voordeel is ook dat er 
een grotere groep spelers in beeld is voor de competitieteams en spelers op hun eigen niveau 
competitie kunnen spelen. 
Tip 2: in regio Haaglanden is er op initiatief van Cartouche een overleg opgestart tussen die 
verenigingen die G/LG hockey aanbieden. Doel: kennismaken, informatie uitwisselen, samenwerking  
bij clinics / PR-activiteiten, onderlinge partijtjes etc. etc. 
 
De KNHB heeft het Hockeyforum opgezet met als doel informatie uitwisseling/kennisdelen. Er zijn nu 
75 mensen lid van het Forum. Op het Forum zijn o.a. de promotiefilmpjes, trainingsoefeningen en 
aankondigingen voor (internationale) toernooien te vinden. Aanmelden en input leveren bij Hans 
Mater (hans.mater@knhb.nl). Informeer jullie trainers over het Forum! 
 
 
Tenslotte: 
 
Coördinatorenoverleg na Corona 
Voorheen waren er regionale overleggen met een borrel, hapje eten en vergaderen. Nu vinden de 
overleggen digitaal plaats. De aanwezige verenigingen hebben een voorkeur voor een digitaal 
overleg. Wellicht per jaar afwisselend (digitaal/op locatie) of 2x per jaar (1x digitaal en 1x in Utrecht). 
 
Deelname aan dit overleg wordt als zeer nuttig en leerzaam ervaren. Coördinatoren worden 
opgeroepen om dit overleg te promoten bij de verenigingen waarmee ze in de poule zitten. Aan de 
digitale overleggen nemen aanzienlijk meer verenigingen deel aan het jaarlijkse 
coördinatorenoverleg dan voorheen, maar het kan altijd beter!  
 
 


