Verslag (video) coördinatorenoverleg LG-hockey d.d. 11 mei 2022
Aanwezig: Alecto, AHB&C, Cartouche, Den Bosch, Drunen, Kampong, Push, Tempo
Afmelding ontvangen van: Maastricht, IJsseloever
KNHB/commissie ParaHockey
Hans Mater, KNHB senior medewerker V&H-ParaHockey; Paul van Praag (AHB&C) - trainingen; Eddy
Wijkhuisen (Push); Margreet Bergeren (Cartouche) - nieuwe verenigingen (notulen).
1. Welkom
Hans Mater heet iedereen welkom en de deelnemers stellen zichzelf voor.
2. ParaHockey Stand van Zaken
Hans presenteert cijfers ParaHockey (zie bijlage PPT ) en speerpunten KNHB (waarbij o.a. de
uitkomsten van de brainstormsessie in 2021 zijn meegenomen).
Het aantal leden ParaHockey loopt iets terug. Aantal LG-spelers blijft nagenoeg gelijk. Er is een
toename te zien bij de jeugdspelers (jongens) en afname bij de volwassenen (voornamelijk bij de
vrouwen).
3. Notulen overleg d.d. 8 april 2021
N.a.v. Onderzoek: Wensen en behoefte LG-hockeyers
Op basis van het onderzoek van Tom Crousen en een aantal interviews met spelers heeft Henk
Weijers (stagiair KNHB) een enquête opgesteld. De enquête is rondgestuurd naar coördinatoren met
het verzoek deze onder de aandacht te brengen van de spelers. Hierbij nogmaals oproep om de
enquête in te vullen (graag voor 25/5). Resultaten worden geanalyseerd en gedeeld met de
verenigingen.
4. KNHB-beleid ParaHockey
Speerpunten KNHB ParaHockey:
. 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. Er zal ook weer een scheidsrechters
cursus georganiseerd worden in 2023 (tijdens 11-taldagen). In 2022 is doel dat degene die cursus
gestart zijn in 2021 deze kunnen afronden. Daarna kunnen we weer sporters die scheidsrechter
binnen ParaHockey willen worden een cursus aanbieden. We zullen jullie hierover inlichten.
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.
5. LG-competitie 2022-2023
AHB&C en Alecto: 8-tal combinatieteam. Alecto zit ruim in de spelers. Spelers hebben zelf besloten
om samen met AHB&C een team te blijven vormen.
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Den Bosch: 8-tal en 6 tal
Drunen: heeft geen trainer, (te) weinig spelers, lastig nieuwe spelers te vinden *)
Cartouche: 6-tal
Push: zit ruim in de spelers. 6-tal en 8-tal.
Tempo: 6-tal en 8-tal
Kampong: 8-tal. Binnenkort wordt besloten of ze in LG of G-competitie gaan spelen **)
*) update augustus 2022: er is een combinatieteam Den Bosch/Drunen LG3 gevormd
**) update augustus 2022: 8-tal gaat spelen in G-competitie
8-tal Den Bosch, Kampong en Alecto zouden eventueel op termijn wel willen deelnemen in pilot
combinatiepoule G/LG.
Verzoek Tempo: competitie eindigt dit seizoen erg laat (18/6). Graag eerder.
Spelers worden ouder. Vraag aan KNHB/PC: Is er wellicht een soort veteranen / 30+ competitie te
organiseren? Wellicht in combinatie met G.
Niveau scheidsrechters wisselt nogal. Tip: neem als coördinator contact op met de
scheidsrechterscommissie en vraag om scheidsrechters met enige ervaring.
6. Informatie KNHB
. Van 6-10 juli vindt op Pinoke het EK Hockey ID plaats. Tijdens dit evenement zullen LG 6 en 8-tallen
demonstratiewedstrijd spelen.
. De KNHB heeft het Hockeyforum opgezet met als doel informatie uitwisseling/kennisdelen. Er is
een speciaal kanaal waarin aankondigingen van toernooien worden geplaatst. Aanmelden en input
leveren voor het Forum (zoals trainingsoefeningen) bij Hans (hans.mater@knhb.nl). Informeer jullie
trainers over het Forum!
7. Rondvraag
Kampong:
. heeft de draaiing van het veld bij de jongste jeugd gevolgen voor het parahockey? Wat is het
standpunt van de Paracommissie?
*update augustus 2022: na overleg tussen de coördinatoren en verenigingen is besloten dat de LG-6tallen op de gebruikelijke manier blijven spelen (en dus niet mee gaan met de draai van het veld)
. kan er een overzicht geleverd worden van trainingsverenigingen? Voor eventuele onderlinge
wedstrijden tegen die teams in de eigen regio.
Reactie KNHB: in het kader van de AVG wordt de lijst niet rondgestuurd. Verenigingen die op zoek
zijn naar teams voor vriendschappelijke wedstrijden kunnen contact opnemen met Hans Mater .
Cartouche heeft een aantal activiteiten ontplooid om de zichtbaarheid te vergroten.
. Tijdens Invictus Games in Den Haag hebben Push en Cartouche een demonstratiewedstrijd
gespeeld.
. De afdeling Sport en Welzijn van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft promotiefilmpjes
gemaakt van het aanbod aangepast sport in de gemeente. Tijdens training zijn filmopnames
gemaakt. Resultaat: aandacht op social media en lokale pers.
Film LG hockey: https://www.youtube.com/watch?v=f-4UvVAe8lk (0.59 min)
Combinatiefilm Aangepast sporten: https://www.youtube.com/watch?v=ZdtKwRSNwB4 (3.05 min)
Hans bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng.
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