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Nieuwsbrief overleg G-coördinatoren april/mei 2022 

In april/mei 2022 heeft de KNHB/Commissie ParaHockey regionale bijeenkomsten georganiseerd 

voor de G-coördinatoren. Vanwege de Corona-crisis hebben deze voor het 3e achtereenvolgende jaar 

via online bijeenkomsten plaatsgevonden. In deze nieuwsbrief een samenvatting van hetgeen er 

tijdens deze bijeenkomsten is besproken. 

1. Cijfers Parahockey 
G-competitie: verenigingen: 59; teams: 86 (60x 6-tal en 26x 8 tal) (vgl. 2020: 92); spelers: 1029 (vgl. 
vgl. 2020: 1067). 
LG-competitie: verenigingen: 10, teams: 12 (7x 6-tal, 5x 8-tal) (vgl. 2020: 12), spelers: 145 (vgl. 2020: 
150). 
 
22 verenigingen die alleen trainen en 12 verenigingen willen ondersteuning KNHB bij opstarten 
parahockey. 

  

2015  2017  2019  2020  2022 

Aantal G/LG spelers 1237  1251  1216  1217  1174 

Jeugd  
 

568  491  388  366  402 

Volwassen  669  760  828  851  790 

      

 

Mannen/Jongens 

 
676 662 658 651 658 

Vrouwen/meisjes 

 
561 589 558 566 534 

      

 

Jongens  
 

304  256  205  194  214 

Meisjes  
 

264  235  183  172  188 

Mannen  
 

372  406  453  457  444 

Vrouwen  
 

297  354  375  394  346 

      
 

Midden Nederland  288  254  298  284  263 

Noord-Holland  190  181  169  169  159 

Noord-Nederland  25  24  32  30  23 

Oost-Nederland  234  238  217  239  229 

Zuid-Holland  254  263  257  240  256 

Zuid-Nederland  246  291  243  255  262 

 
Enkele conclusies: Toename van jongere spelers en uitstroom van ouderen (veelal vrouwen). 

Toename spelers in Zuid-Holland en Zuid-Nederland, in overige regio’s een lichte afname. 
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2. Mededelingen KNHB 

Speerpunten KNHB ParaHockey (waarbij o.a. de uitkomsten van de brainstormsessie in 2021 zijn 

meegenomen: 

. goede opleiding / begeleiding trainers en scheidsrechters; 

. ledenbehoud en werven van leden; 

. sporters inzetten als vrijwilligers binnen de vereniging. 

 

Laatste kwartaal 2022 staat opleiding voor trainers gepland. Dan zal er ook weer een 

scheidsrechterscursus georganiseerd worden (tijdens 11-taldagen).  

 

Ontwikkelingsmuur (hulpmiddel voor de ontwikkeling van spelers en team) is verder uitgewerkt en 

zal aan de verenigingen worden aangeboden. KNHB zal de helft van de kosten van het Whiteboard 

op zich nemen. Coachboard zal gratis zijn. 

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! 
 
KNHB wil aanbod ParaHockey in Noord Nederland uitbreiden. Er wordt een informatiebijeenkomst 
voor verenigingen voorbereid. Groningen zal daar ‘best practice’ presenteren. 
 
6x per jaar wordt er op een centrale plek in NL de 11-tal hockeycompetitie georganiseerd. Spelers 
kunnen zich daar individueel voor opgeven. 
 
3. Competitie 2021-2022: Martin de Koning, Competitieleider  
Competitie 2021-2022:  
Corona heeft nog steeds stempel gedrukt op de competitie. Er moeten nog veel wedstrijden 
gespeeld worden. Het is niet zeker of alle wedstrijden gespeeld kunnen worden.  
 
Competitie 2022-2023:  
Tijdlijn: eind mei 1e schema gereed. De indeling zal ongeveer zelfde zijn als dit seizoen. Voor eind mei 
reactie van verenigingen. Medio juli moet de definitieve indeling gereed zijn. Voor 8-tallen zal 
vermoedelijk weer online sessie komen. Geef zsm door wijzigingen in teams en coördinator door aan 
Martin. Het kan voorkomen dat teams van dezelfde vereniging op dezelfde dag spelen. Daar is bij de 
poule-indeling geen rekening mee te houden. 
 
4. Delen van informatie/uitwisselen informatie 
De coördinatorenoverleggen zijn ook hét platform om informatie te delen en ervaringen uit te 
wisselen. Tijdens de overleggen zijn deze keer weer een groot aantal tips uitgewisseld.  
 
Tips: 
Aantrekken van trainers: 
. wanneer junior trainers weggaan, dan moeten die zelf opvolger zoeken 
. werven van trainers: spreek de jeugd persoonlijk aan, maak ze assistent-trainer (zet ze niet alleen 
voor de groep). Neem contact op met CIOS-opleiding. Benader de groep oudere trimmers. H1 levert 
elke week 1 speler. Regel een vrijwilligersvergoeding.  
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Spelregels: 
. spelregelkaart downloaden op www.knhb.nl  
 
Competitie: 
. Spelen er 2 teams van 1 vereniging op dezelfde dag: ga dan zo vroeg mogelijk in het seizoen aan de 
slag om die wedstrijden te verzetten. 
. maak een app groep met coördinatoren/coaches van de teams in jouw poule. Dan kan je snel 
schakelen bij afzeggen/wijzigingen. 
. eind van het seizoen rondvragen bij spelers of ze volgend seizoen competitie willen spelen. Zo ja, 
dan wordt er ook committent verwacht. 
. bij kleine poule / weinig wedstrijden:  speel een extra competitie rondje. 
. vorm met andere vereniging een combinatieteam waarmee je competitiewedstrijden speelt (train 
op eigen club en organiseer af en toe een gezamenlijke training). 
 
Behoud en werven van spelers 
. vraag je spelers: wat kunnen wij doen om te zorgen dat jullie blijven? 
. nodig huisgenoten van spelers uit om eens een keertje mee te doen. 
. geef clinics op scholen voor speciaal onderwijs (kost wel tijd/inspanning) en haal de ouders naar de 
club 
. sportdag Uniek Sporten 
. laat spelers vrijwilligerswerk doen op de club (b.v. opruimen zwerfafval op de club, bij 
Nieuwjaarsborrel hapjes rondbrengen) 
. gebruik ouders als ambassadeur 
. neem contact op met (buurt) sportcoach aangepast sporten gemeente 
. nodig (buurt) sportcoach uit voor training zodat die ziet hoe leuk het is. 
. zorg dat een bestuurslid ParaHockey in zijn portefeuille heeft (iemand met affiniteit met de 
doelgroep). 
 
Inbedding in vereniging 
. regel scheidsrechters via de scheidsrechterscommissie. Wel met de aantekening dat het 
scheidsrechters met een beetje ervaring moeten zijn 
. zorg dat je zichtbaar bent binnen de vereniging: doe bardienst, ruim zwerfafval op, line up H1-D1. 
. zorg dat je in de TC zit, dat weet je wat er speelt binnen de vereniging 
. organiseer vriendschappelijke wedstrijden tegen jonge (reguliere) teams binnen je verenigingen. 
 
Overig: 
zijn er verenigingen die alleen trainen en wel vriendschappelijke wedstrijdjes willen spelen: neem 
contact op Hans Mater voor een overzicht van trainingsverenigingen in jouw regio.   
 
 
Tenslotte: 
Gebruik van maskers bij strafcorners 8-tallen: cfm. de spelregels moeten er maskers gebruikt 
worden. Niet alle verenigingen doen dat. Dat levert gevaarlijke situaties op. Verzoek aan 
verenigingen om hier streng op te zijn. 
 

http://www.knhb.nl/

