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Hockeyvisie

De KNHB Academie biedt hockeyverenigingen 
ondersteuning bij het ontwikkelen van het 
technisch beleid en technisch kader. Daarbij 
richt de KNHB Academie zich op drie pijlers: 
deskundigheidsbevordering, verenigingsadvies 
technisch beleid en opleidingen.
Meer informatie over de KNHB Academie 
is te vinden op www.knhb.nl.

Hockeyvisie is bedoeld  
voor iedereen die als opleider, 
trainer en/of coach actief is 
in de hockeysport binnen 
tophockey, breedtehockey, 
Jongste Jeugd en/of 
technisch management. 
In iedere artikelenreeks  
worden visies gedeeld, 
kanttekeningen geplaatst, 
nieuwe ontwikkelingen 
gemeld en wetenschappelijke 
onderbouwing aangeboden. 
Hockeyvisie is een uitgave  
van de Koninklijke Nederlandse 
Hockey Bond (KNHB), is 
onafhankelijk en wil alle 
kennis die beschikbaar is op 
het gebied van opleiden en 
coachen met liefhebbers delen.

Een vernieuwende trainingsaanpak 
voor zaalhockey
DoElgroEp: JONGSTE JEUGD - ZAAL
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1967 heeft Bernstein onderzoek gedaan 
naar het slaan van een spijker met een ha-
mer door een getrainde timmerman. Uit 
dit onderzoek kwam naar voren dat geen 
enkele beweging exact hetzelfde uitge-
voerd werd, terwijl het doel gelijk bleef. 
Bernstein concludeerde dan ook dat twee 
bewegingen met hetzelfde doel niet exact 
hetzelfde worden uitgevoerd.

Differentieel leren
Differentieel leren gaat ervan uit dat in-
dividuele verschillen in bewegingsuitvoe-
ring onvermijdelijk zijn en essentieel om 
te leren. Het betekent dat verschillende 

bewegingsuitvoeringen ook verschillende 
essentiële parameters van de beweging 
opleveren. Deze dagen het brein uit tot 
het vinden van een optimale oplossing 
(Schöllhorn, 1999).
Met deze inzichten als startpunt past 
zaalhockey uitstekend in de opleiding 
van een Jongste Jeugdspeler. Spelers 

door Ewout Schröder

Zaalhockey speelt een belangrijke rol in de opleiding van een speler uit de Jongste Jeugdcategorie. In 
dit artikel gaan we in op een aantal vragen. Wat leren deze spelers specifiek door het zaalhockey? Welke 
technische, tactische, fysieke en mentale thema’s kun je in de zaal trainen ten behoeve van het veldspel? 
Hoe richt je een zaaltraining in voor deze specifieke doelgroep? En waar liggen mogelijkheden op het 
gebied van kaderontwikkeling? Niet alleen trainers van de Jongste Jeugd kunnen hun voordeel doen met 
dit artikel, maar ook andere technische kaderleden binnen de vereniging.

Een vernieuwende 
trainingsaanpak voor 
zaalhockey

Wie is Ewout Schröder?

Als manager opleidingen bij Kam-
pong Hockey is Ewout Schröder 
verantwoordelijk voor de interne en 
externe opleidingen. Daarnaast is hij 
assistent-trainer/coach van Kampong 
Dames 1. Met het zaalteam van Kam-
pong Dames 1 is hij actief geweest bij 
het EK Indoor voor clubteams in 2007, 
2009, 2010 en 2011.

Variatie dankzij 
zaalhockey daagt 
het brein uit

In de zaal leren spelers veel technische vaardigheden.

Bij de Jongste Jeugd besteden we veel 
tijd aan het aanleren van technieken. In 
het artikel Slim, slimmer, slimst… Zaal-
hockey (Hockeyvisie 4, december 2011) 
heeft Patrick Bakker inzicht gegeven in 
de technische aspecten die je kunt trai-
nen om een goede basis te leggen voor 
het tactische spelconcept.
In de fase van het aanleren van technie-
ken gebruiken we vaak het herhalen van 
de ‘ideale’ beweging. De gedachte hier-
achter is: hoe vaker we de ideale bewe-
ging herhalen, hoe beter deze wordt. In 

http://www.knhb.nl/knhb/webshop/hockeyvisie+archief/2011/cDU1480-P1117_dec11_75424+Slim+slimmer+slimst+zaalhockey.aspx
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aangegeven wat de beperkende factor 
(regelgeving) is binnen het zaalhockey. 
In de laatste kolom van de tabel worden 
de kansen en mogelijkheden voor de 
zaal op een rij gezet.

Trainingsaanpak Jongste Jeugd
Er zijn diverse manieren om het zaalhoc-
key bij de Jongste Jeugd in te zetten. Kies 
je als vereniging hierbij voor een breed 
beleid? Dan ligt de nadruk op de kwaliteit 
van de training en de opleiding van het 
technisch kader. Hierbij gelden de vol-
gende uitgangspunten:
•	 	Alle	Jongste	Jeugdspelers	én	-trainers	

gaan de zaal in.
•	 	Een	trainingsgroep	bestaat	uit	maxi-

maal	25	kinderen	in	één	zaal.
•	 	De	technisch	coördinator	organiseert	

de training, met hulp van de Jongste 
Jeugdtrainers die normaal deze groe-
pen trainen op het veld.

•	 	De	bezetting	bestaat	uit	één	trainer	op	
zes kinderen.

•	 	Er	is	altijd	minimaal	één	speler	uit	 
A1/Dames1/Heren1	aanwezig,	die	
uitblinkt in zaalhockey.

•	 	Er	worden	per	week	per	team	twee	
trainingen van elk een uur aangebo-
den.

ste trainingsthema’s in de zaalperiode 
voor de Jongste Jeugd’. Daarbij gaan 
we in op technische, tactische, fysieke 
en mentale trainingsthema’s. Ook staat 

krijgen in een korte periode de kans om 
basistechnieken en -tactieken verder 
te ontwikkelen. Dit gebeurt met ander 
materiaal (lichtere stick en bal, harde 
ondergrond), andere regels (zaalhockey 
is een streng spel) en andere ruimtes 
(veel spelers in een kleine, afgebakende 
ruimte). Deze variatie daagt het brein uit 
een oplossing te vinden voor een goed 
resultaat. Het doel van de uitvoering is 
niet anders dan op het veld. Met de push 
uit de loop wil je bijvoorbeeld een mede-
speler aanspelen. De differentiatie zorgt 
daarbij voor een versnelde leercurve.
De inhoudelijke opzet van de opleiding 
is uitgewerkt in bijlage 1 ‘De belangrijk-

Tekening 1:  veldindeling bij training Benjamins en F-jeugd.

Verdeel het veld in vier vakken. Zijn er extra balken beschikbaar? Dan kun je de vakken hiermee   
afbakenen. Anders kan dit met behulp van pylonen. leg in één vak twee banken tegenover elkaar  
voor de partijvorm. Dit kunnen ook mini-doelen of balken zijn. gebruik extra doelen (kleinere/grotere) 
als deze aanwezig zijn.

De bezetting 
bestaat uit één 
trainer op zes 
kinderen

Een vernieuwende trainingsaanpak voor zaalhockey

Zorg voor heldere en duidelijke coaching. 

http://www.knhb.nl/knhb+academie/hockeyvisie/2012/december/DU20210_4b+dec+2012_75445_Een+vernieuwende+trainingsaanpak+voor+zaalhockey.aspx
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ken/tactieken	en	het	ongestructureerd	
spelen van partijen. In deze opzet kan 
de warming-up gebruikt worden voor 
het gestructureerd, doelbewust trainen. 
Het accent tijdens deze oefenvormen 
ligt nadrukkelijk op de uitvoering van de 
techniek. Denk bijvoorbeeld aan de voe-
tenstand of balpositie. De oefenvormen 
moeten eenvoudig uit te leggen zijn en 
herkenbaar voor de spelers. Ook moeten 
de spelers de mogelijkheid krijgen om 
veel ballen te raken in een korte tijd.

Tip 2: geef aanwijzingen gericht op 
externe focus
De warming-up kun je als trainer uitste-
kend gebruiken om aanwijzingen te geven 
ter verbetering van de basistechniek. 
Uit recent onderzoek (Marchant 2011) is 
gebleken dat subtiele variaties in de wijze 
van aanwijzingen geven verschil maken 
in de bewegingsprestatie. Instructies die 
de aandacht op het bewegingsresultaat 

Tip 1: gebruik de warming-up om de 
basis in te slijpen
Als	trainer	is	het	belangrijk	om	een	goede	
balans te vinden tussen het gestructu-
reerd, doelbewust inslijpen van technie-

Inhoud training
Bij een training van een uur is het belang-
rijk dat de kinderen binnen die tijd zoveel 
mogelijk met stick en bal bezig zijn. 
Daarom is het raadzaam om de ontvangst, 
het omkleden en de instructie ruim te 
plannen voor de training. Hierbij geven 
we een mogelijke indeling.
•	 	15 minuten voor aanvang training: 

ontvangst kinderen en begeleiden 
naar de kleedkamer.

•	 	5 minuten voor aanvang training: 
warming-up zonder stick en bal naast 
het veld.

•	 	15 minuten warming-up met stick en 
bal op het veld.

•	 	4 x 10 minuten technische oefeningen 
en partijvormen.

•	 	5 minuten doordraaien en opruimen.

Warming-up met bal en stick
Zoals aangegeven begint de training met 
het opwarmen zonder bal en stick. Zodra 
het veld vrij komt, kan de warming-up 
met bal en stick beginnen. Hierbij vind je 
drie tips.

Tekening 2: veldindeling bij training E6- en E8-jeugd.

Verdeel het veld in drie vakken. Zijn er extra balken (of banken) beschikbaar? Dan kun je de vakken hier-
mee afbakenen. Anders kan dit met behulp van pylonen. Het vak in het midden moet groot genoeg zijn, 
minimaal 10 meter lang. Bij een (te) grote groep kun je eventueel een extra oefening neerzetten, gericht 
op basistechnieken. gebruik hiervoor de ruimte die vaak naast het speelveld is.

richten leiden tot een verbeterd uit-
houdingsvermogen van de spieren. Het 
positieve effect van externe focus aanwij-
zingen op het leren en presteren is inmid-
dels aangetoond. Bijvoorbeeld in diverse 

Een vernieuwende trainingsaanpak voor zaalhockey

Samenwerking is een voorwaarde voor succes.
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bewegingstaken en vaardigheden als 
balanceren, mikken, springen en zwem-
men. Bij een externe focus aanwijzing is 
de aandacht gericht op het effect van de 
beweging op de omgeving.
Wat wil dit in de praktijk zeggen, bijvoor-
beeld voor het harder leren pushen van 
de bal vanuit de loop? Dat de aanwijzing 
“Duw de bal naar het doel” meer effect 
heeft dan “Duw met je onderarm”.

Moedig spelers 
aan, vraag niet 
om resultaten

Tip 3: coach positief om een goed leer-
klimaat te creëren
Geef gerichte complimenten tijdens de 
warming-up. Moedig spelers aan, vraag 
niet om resultaten. Gebruik je compli-
menten wel selectief om ze betekenis te 
laten houden. In het eerste kwartier van 
de training creëer je het leerklimaat. Is er 
sprake van een positief klimaat? Dan ont-
wikkelen	spelers	zich	sneller.	Als	trainer	
speel je hierin een cruciale rol.

Technische oefeningen en  
partijvormen
Zaalhockey is een differentiële trai-
ningsmethodiek op zich. Toch kun je als 
trainer in de keuze van oefenvormen nog 
meer experimenteren om het leereffect te 
vergroten.
Om de visie op differentieel leren toe te 
passen bij technische oefenvormen en 
partijen gaan wij in op drie elementen: 
•	 	Tijd	en	ruimte.
•	 	Het	competitie-element.
•	 	Variatie.

Tip 1: beperk de tijd en de ruimte
Een groot verschil met veldhockey is 
dat in de zaal zowel de tijd als de ruimte 
beperkt is. Bij veel jeugdtrainingen in de 
zaal is dit verschil echter niet zichtbaar. 
Dan hebben we het over oefeningen die 

Tekening 3: gestructureerde trainingssituatie.

Wit-1 loopt met de bal op de pylon af en maakt een drag. Vervolgens mag hij afronden op het doel.

Tekening 5: ongestructureerde wedstrijdsituatie.

De trainer (T) rolt de bal naar wit-1 of geel-1. De speler die de bal ontvangt (in het voorbeeld wit-1) 
heeft als opdracht een doelpunt te maken. De andere speler (in dit geval geel-1) moet proberen dit 
te voorkomen, om vervolgens zelf te scoren.

Tekening 4: gestructureerde wedstrijdsituatie.

Wit-1 loopt met de bal op geel-1 af. Hij moet binnen het vak de verdediger passeren met een drag. 
Als dit is gelukt, mag hij afronden op het doel.

Een vernieuwende trainingsaanpak voor zaalhockey
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Tip 3: varieer in regels, materialen en 
uitvoering van techniek
In iedere training komen partijvormen 
voor,	minimaal	één.	Dit	kan	van	2:2	tot	6:6	
zijn. Het speelveld verschilt per training. 
Door de balken op een creatieve wijze te 
gebruiken hoeft het partijtje de andere 
oefeningen	niet	te	storen.	Als	trainer	ben	
je actief aanwezig. Je begeleidt de partij 
met de fluit. De ene keer mag de bal niet 
hoog, de andere keer moet hij juist hoog. 
Soms speel je met een hockeybal, dan 
een keer met een tennisbal. Het is van 
belang vooraf te bepalen wat het doel is 
van de oefening. Op die manier kun je ge-
richt aanwijzingen geven. Deze wijze van 
differentieel leren zorg voor creatieve, 

worden uitgevoerd met weinig druk, dus 
zonder verdediger en wedstrijdelement. 
Laten we eens als voorbeeld een oefening 
nemen met als doel het verbeteren van 
de drag. Dit is een beweging waarbij de 
speler met een trekbeweging (drag) de 
bal met de backhand tot ruim voorbij 
zijn rechtervoet speelt. De drag is al be-
kend, maar nog niet ingeslepen. Er zijn 
meerdere mogelijkheden ter verbetering, 
waarbij je als trainer kunt spelen met tijd 
en ruimte. Die mogelijkheden zijn in drie 
oefeningen uitgewerkt.
De oefening van tekening 5 doet een 
beroep op de creativiteit van de spelers. 
Dit werkt motiverend. De balbezitter 
mag zelf een keuze maken en ziet direct 
het resultaat. In deze vorm zijn er dus 
oneindig veel mogelijkheden. Je hebt als 
trainer het doel om de drag te verbeteren. 
Dan kun je na iedere uitvoering de speler 
een aanwijzing geven gericht op het resul-
taat, namelijk het voorbij spelen van de 
tegenstander. Bijvoorbeeld: “Probeer bij 
de volgende actie te doen alsof je de spe-
ler voorbij wilt gaan over zijn forehand. 
Daarna ga je stiekem toch snel over zijn 
backhand.”

Tip 2: zorg voor een competitie-element
Ben je als trainer bezig met het naboot-
sen van ongestructureerde wedstrijds-
ituaties? Dan is het aanbieden van een 
competitie-element een goede vervolg-
stap.	Als	trainer	zoek	je	constant	moge-
lijkheden om de tijd, richting, afstand 
en	druk	aan	te	passen	(TRAD-principe).	
Elementen die daaraan bijdragen zijn on-
der meer het bijhouden van punten, het 
spelen van een estafette of het zo vaak 
mogelijk op en neer halen van de bal. Dit 
alles zorgt voor belangrijke prikkels in 
de ontwikkeling.

Doelen KNHB-opleiding  
Hockeytrainer 2 (HT2)

Trainers zijn na een zaalhockeyseizoen 
in staat om:
•	 	Op	adequate,	respectvolle	en	

verantwoorde wijze sporters te be-
geleiden bij hun sportbeoefening.

•	 	Op	adequate	wijze	(een	deel	van)	
een training te verzorgen, op basis 
van een beschikbare planning.

•	 	Op	adequate	wijze	te	assisteren	bij	
de uitvoering van activiteiten van 
de vereniging, volgens aanwijzing 
van een leidinggevende.

Trainers moeten 
feedback krijgen 
na hun training

Een vernieuwende trainingsaanpak voor zaalhockey

plezier in het spel leidt tot succes.
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Een vernieuwende trainingsaanpak voor zaalhockey

•	 	Trainers zijn ruim voor de training 
aanwezig in de zaal om de training 
door te nemen en vragen te stellen.

•	 	Trainers krijgen tijdens en na de trai-
ning feedback op hun aanpak, wat 
betreft zowel vorm als inhoud.
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Bijlage 1 (‘De belangrijkste
trainingsthema’s in de zaalperiode
voor de Jongste Jeugd’) kunt u als
los document downloaden.

beweeglijke en flexibele spelers, die in al-
lerlei spelsituaties oplossingen gaan zien.

Kaderopleiding Jongste Jeugd
De beschreven trainingsopzet creëert 
een overzichtelijke wijze van trainen. De 
technisch coördinator kan gedurende de 
zaalperiode de jeugdtrainers helpen bij het 
ontwikkelen van belangrijke competen-
ties. Hierdoor kan deze periode uitstekend 
als stage dienen voor studenten Sport & 
Bewegen en HT2-cursisten (zie het kader 
op pag. 6). Om hier optimaal van te profi-
teren zijn de volgende punten van belang.
•	 	De technisch coördinator is verant-

woordelijk voor de organisatie en 
coördinatie van de zaaltrainingen 
Jongste Jeugd.

•	 	Trainers zijn op de hoogte wanneer zij 
worden ingezet tijdens de zaalperiode.

•	 	Trainers krijgen tijdens een informa-
tieavond uitleg over de opzet van de 
zaaltrainingen, hun rol als trainer en 
de belangrijkste trainingsthema’s.

•	 	Trainers krijgen voor iedere training 
de trainingsinhoud toegestuurd en 
weten wat er van hen wordt verwacht 
die dag.


