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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.

Funkey, meer dan hockey!
DOELGROEP: JONGSTE JEUGD
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door Lutger Brenninkmeijer

In 2006 vroeg hockeyclub Amsterdam 
Van Hesteren om na te denken over een 
formule voor de allerjongsten. Er kwa-
men namelijk steeds meer ouders met 
de vraag of de club iets voor deze groep 
kinderen kon betekenen. Dit werd mede 
gestimuleerd door de sportformules op 
de naschoolse opvang. De organisaties 
die deze opvang faciliteren proberen zich 
te onderscheiden door een specifiek pro-
gramma aan te bieden. Zo zijn er diverse 
locaties van naschoolse opvang die zich 
primair richten op een sportprogramma. 
In de omgeving van hockeyclub Amster-
dam was er echter een mager sportaan-
bod voor deze jonge leeftijdscategorie. 
De club besloot daarom zelf in de behoef-
te van de ouders te voorzien. 
Het aanbod voor 4/5-jarigen was voor 
hockeyclub Amsterdam overigens geen 

marketinginstrument om meer leden 
te werven. De club had immers al een 
wachtlijst voor jeugdleden. Bovendien 
konden de jonge kinderen geen lid wor-
den, aangezien de regels van de KNHB 
voorschreven dat kinderen jonger dan 6 
jaar niet in aanmerking kwamen voor een 
lidmaatschap. De club zag het initiatief 
dan ook vooral als een verlengstuk van de 
service richting de leden.

“De focus  
ligt niet op  
hockey maar  
op bewegen”

Wie is Gilles van Hesteren?

Van Hesteren typeert zichzelf als 
een ‘echte hockeygek’ uit een ware 
hockeyfamilie. Zijn grootouders, 
ouders, broer en zus speelden 
allen bij de Kromhouters in Tiel. 
Zelf heeft Van Hesteren daar de 
jeugd doorlopen en een paar jaar 
in het eerste elftal gespeeld. Na 
een opleiding tot sportdocent aan 
de ALO begon zijn coachloop-
baan steeds meer vorm te krijgen. 
Hij begon op jonge leeftijd in 
Nederland en trainde later ook 
diverse jeugd- en seniorenteams 
in Ierland, Zuid-Afrika, Kroatië, 
Malawi en Botswana. Momenteel 
assisteert Van Hesteren bij het 
eerste dameselftal van hockey-
club Amsterdam. Daarnaast is hij 
Technisch Jeugdmanager bij de 
hoofdstedelijke club. Van Hesteren 
was tevens een van de initiators 
van Funkey, hét sportstimulerings-
programma van de KNHB voor 
4/5-jarigen.

Funkey, meer dan hockey!
Veertig jaar geleden werd je lid van een hockeyclub als je minimaal 12 jaar was. Tegenwoordig 
staan ouders in de rij om kinderen van 4 en 5 jaar op te geven voor hun favoriete sport. In de 
concurrentieslag proberen clubs leden steeds vroeger aan zich te binden. Maar is het verstan-
dig om kinderen al zo jong bloot te stellen aan sportbeoefening bij een sportclub? En zijn er op 
deze jonge leeftijd aandachtsgebieden die we niet mogen onderschatten? Gilles van Hesteren, 
een van de initiators van Funkey, geeft antwoord op deze vragen. Plus een aantal nuttige tips 
en oefeningen voor trainers en verenigingen.

Ontspanning na inspanning. 
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overwinnen van angst om aan te vallen of 
te verdedigen en het verwerken van pijn 
en teleurstellingen. De meeste oefeningen 
en spelletjes zijn voor de kinderen – en 
voor de ouders – vaak helemaal nieuw. 
Het creëren van een veilige en vertrouw-
de omgeving is hierbij dan ook essentieel!

Rol van de ouder
“Een interessante discussie is of er nu 
sprake is van lichamelijke opvoeding of 
lichamelijke oefening. Of misschien wel 
van beide?”, vervolgt Van Hesteren. “Trai-
ners hebben de taak om heel duidelijke 
afspraken te maken met de kinderen en 
ouders. Veel ouders zijn erg beschermend 
naar hun kind op zo’n jonge leeftijd. Op 
zich begrijpelijk. Maar net als op een 
crèche of kleuterschool moeten ze de 
verantwoordelijkheid durven overdragen 
aan degene die voor de groep staat. In dit 
geval de trainer. Ze moeten hun kroost 
loslaten en erop vertrouwen dat een an-
der zorgvuldig met hun kind omgaat. De 

is voor hen te veel gevraagd. Daarnaast 
willen we juist werken aan de basis: goed 
bewegen, wat betreft zowel lenigheid als 
coördinatie. We willen kinderen op een 
ongedwongen manier en spelenderwijs 
laten kennismaken met een bal. Daarom 

zeg ik altijd ‘we gaan SpeelBallen’ en niet 
‘we gaan hockeyen’.”
SpeelBal is gebaseerd op twee kernthe-
ma’s. Het eerste is het ontwikkelen van 
motorische basisvaardigheden, zoals lo-
pen, rennen, klimmen, vangen en vallen. 
Ten tweede worden sociale vaardigheden 
gestimuleerd. Hieronder vallen onder-
delen als omgangsnormen, samenspelen, 

De start van SpeelBal
Na een inventarisatieronde dacht Van 
Hesteren na over de uitgangspunten voor 
deze jonge doelgroep. “Als ALO’er doet 
het mij pijn te moeten constateren dat 
de kwaliteit van het bewegingsaanbod 
op basisscholen veelal te laag is. Ik zie 
helaas veel kinderen in de E-leeftijd die 
niet goed bewegen. Ze kunnen vaak niet 
eens hinkelen of op één been hun balans 
vinden. Zodra ze gaan rennen, zwaaien de 
ledematen ongecontroleerd alle kanten 
op. Maak maar eens een video-opname bij 
een oefening en bekijk deze vervolgens 
goed. Ik zie het als een gemiste kans dat 
er niet eerder aandacht is besteed aan 
hun motorische basisvaardigheden.”
Hockeyclub Amsterdam startte met een 
aanbod voor kleuters, onder de naam 
‘SpeelBal’. “We willen hiermee nadruk-
kelijk aangeven dat we ons niet beperken 
tot hockey alleen. Ten eerste hebben 
kinderen op 4/5-jarige leeftijd een heel 
lage spanningsboog. Een uur lang hockey 

Veel FUN met elkaar. 

“Ouders moeten 
hun kind durven 
loslaten”

Funkey, meer dan hockey!
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formele wijze kun je met ouders onder 
andere het welzijn van hun kind bespre-
ken. Denk hierbij ook aan het adviseren 
van hulp bij beperkingen in de grove en/
of fijne motoriek, bijvoorbeeld door mid-
del van fysiotherapie. Of mogelijke hulp 
op sociaal-emotioneel vlak, bijvoorbeeld 
door een kinderpsycholoog. Je bent dus 
meer dan alleen een trainer. Daarnaast 
probeer ik de ouders te enthousiasmeren 
om vaker met hun kind te spelen. Denk 
aan overgooien, voetballen etc.” 

“Een veelzijdig 
bewegingsaan-
bod is cruciaal”

Stap voor stap, letterlijk!
Het is belangrijk om kinderen spelen-
derwijs te leren hoe ze moeten bewegen. 
Daarvoor is het zaak dat de oefenstof 
speels en ongedwongen is. Hierbij wor-
den vooral bewegingen aangeboden die 
ze niet vanzelfsprekend leren. Van Heste-
ren: “Het is simpeler dan je denkt. Kinde-
ren zitten thuis vaker achter een scherm 
dan dat ze met hun lichaam bezig zijn. De 
meeste kinderen kunnen tegenwoordig 
uitstekend een computer bedienen, maar 
weten nauwelijks nog hoe hun lichaam 
werkt. Touwtjespringen wordt bijvoor-
beeld nog maar zelden gedaan. En leren 
ze nog bokspringen? Juist deze simpele 
spelvormen zijn goed voor het ontwikke-
len van de basismotoriek.”
Door het grote succes van SpeelBal is 
het principe ‘kleuterhockey’ bij de KNHB 
onder de aandacht gekomen. Inmiddels 
kennen we het sportaanbod voor 4/5-jari-
gen onder de naam Funkey: fun in goed 
leren bewegen is de key.
In navolging van NOC*NSF heeft de 
KNHB het LTAD-model overgenomen 
(Long Term Athlete Development). 
Wetenschappers in Canada hebben de 
leeftijdsfasen van de sporter in beeld 
gebracht. De eerste fase is van 0 tot 6 

kan zomaar zijn dat de helft van het uur 
besteed wordt aan oefeningen waarbij de 
kinderen geen stick gebruiken. Ook komt 
het weleens voor dat we helemaal niet 
hockeyen. SpeelBal is dus meer dan al-
leen maar hockey. Vanuit de methodiek is 
het verstandig om ouders al in een vroeg 
stadium te betrekken bij het periodeplan. 

Doel is dat ouders op de hoogte zijn van 
wat er de komende periode op het pro-
gramma staat; dat zij weten welke ver-
schillende vaardigheden hun kind krijgt 
aangereikt. Deze communicatiestroom 
bleek bij ons in het eerste jaar onderbe-
licht. Het vormt echter wel de basis wat 
betreft het verwachtingspatroon van ou-
ders – en dus ook van de kleuter. 

“Je bent meer 
dan alleen een 
trainer”

“Tijdens een training maak ik vaak een 
kort rondje langs de ouders, terwijl de 
kinderen lekker bezig zijn. Op deze in-

kinderen leren vertrouwen te krijgen in 
de trainer, zonder bij elke tegenslag een 
beroep te doen op hun ouders. Zij moeten 
leren het probleem zelf op te lossen, met 
behulp van de trainers. Wij spreken om 
die reden met de ouders af dat alleen de 
kinderen en trainers op het veld mogen. 
De ouders nemen plaats achter het hek.” 

Volgens Van Hesteren is dit weleens 
lastig. “Veel ouders hebben zelf een hoc-
key- of sportachtergrond. Daardoor is het 
verleidelijk om hen bij de training te be-
trekken. Toch kiezen we daar bewust niet 
voor, omdat we de zelfstandigheid van 
het kind willen bevorderen. Na verloop 
van tijd is het natuurlijk wel leuk voor de 
kinderen om hun ouders bij een spelvorm 
te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan een 
wedstrijd tussen ouders en kinderen. Dit 
kan weer resulteren in betrokkenheid 
van ouders richting de vereniging, wat 
eventueel ook tot nieuwe vrijwilligers 
kan leiden.”

Verwachtingspatroon
Ouders hebben veelal de verwachting 
dat hun kleuter gaat hockeyen. “Hoc-
key is echter een onderdeel van het 
programma”, stelt Van Hesteren. “Het 

Aanbieden van gevarieerde motorische vaardigheden.

Funkey, meer dan hockey!
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aanbieden. Vaak hoor je dat kinderen die 
gevoetbald hebben later in hockey een 
beter spelinzicht hebben. Daarnaast blij-
ken kinderen die atletiektraining hebben 
gehad vaak een voorspong te hebben wat 
betreft startsnelheid, draaien, wenden en 
keren. Dit ten opzichte van kinderen die 
een enkele sport hebben beoefend. Onder 
andere bij de jeugdopleiding van Ajax 
heeft men positieve ervaringen met het 
volgen van judolessen. Ajax constateert 
dat door deze lessen hun jeugdspelers 
veel beter hun evenwicht kunnen bewa-
ren en beter overeind blijven in fysieke 
duels.”
Food for thought? 

tijd hebben de sporters hier profijt van en 
is er sprake van een fysieke voorsprong. 
Vriend en vijand is het erover eens dat 
onze nationale teams het vooral op fysiek 
terrein afleggen. Dat betoogde ook Bert 
Bunnik, voormalig Technisch Directeur 
van de KNHB, in het artikel Stresstest 
voor de hockeyopleidingen (Hockeyvisie 
2f, uitgave juni 2012). Ook Bunnik is be-
zorgd over het eenzijdige sportaanbod dat 
door de clubstructuur in Nederland zo 
langzamerhand gemeengoed is. 
Van Hesteren: “Dat wil niet automatisch 
zeggen dat de clubs verkeerd trainen. Het 
is wellicht wel interessant om te beden-
ken wat we de kinderen verder kunnen 

jaar. De KNHB heeft dit inmiddels ver-
taald naar de Funkey-fase. In het LTAD-
model is dit de ‘actieve startfase’, waarin 
kinderen in beweging komen. Ze moeten 
in deze fase hun lichaam onder controle 
leren krijgen. Zo ontwikkelen ze bijvoor-
beeld hun oog-handcoördinatie. 
Van Hesteren: “Ik zie dit model als een 
mooie kapstok en een aanvulling op 
waar we met Funkey mee bezig zijn. We 
moeten de kinderen juist van een breed 
aanbod voorzien. Op deze leeftijd moet 
je nog geen keuzes willen maken. Het is 
juist belangrijk om in aanraking te komen 
met allerlei verschillende manieren van 
bewegen. Een veelzijdig bewegingsaan-
bod bij deze doelgroep is cruciaal voor 
optimale motorische ontwikkeling.”

Australische en 
Duitse kinderen 
kiezen pas later 
hun sport

Verschillen met buitenland 
Steeds vaker horen we het geluid dat 
de basis in Nederland anders is dan in 
‘benchmark landen’ als Duitsland, Enge-
land en Australië. In Nederland maken 
kinderen al op vroege leeftijd een keuze 
voor een sport. Sonja Thomann (Duits 
oud-topspeelster en trainer/coach-
ervaring bij diverse Hoofdklasseteams) 
en Alyson Annan (voormalig Australisch 
international en huidige trainer/coach 
van Amsterdam Dames 1) geven aan dat 
in hun geboorteland de kinderen tot rond 
hun twaalfde jaar veel vrijer gelaten wor-
den. Op basisscholen beoefenen zij diver-
se soorten sport. In landen als Duitsland 
en Australië kiezen kinderen pas echt 
voor een sport als ze naar de middelbare 
school gaan. Daardoor ontwikkelt het 
kinderlichaam zich in die landen veelzij-
diger. Dit betekent uiteindelijk een beter 
uitgebalanceerd lichaam. Op latere leef-

Funkey, meer dan hockey!

Voetbalvormen zijn ook leuk.

http://www.knhb.nl/knhb/webshop/hockeyvisie+archief/2012/cDU1481-P1151_2f+juni+2012_75437_Stresstest+voor+hockey+opleidingen.aspx
http://www.knhb.nl/knhb/webshop/hockeyvisie+archief/2012/cDU1481-P1151_2f+juni+2012_75437_Stresstest+voor+hockey+opleidingen.aspx
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Houd het simpel!
Funkey is niet ingewikkeld, benadrukt 
Van Hesteren. “Het gaat erom kinderen 
op een leuke en enthousiaste wijze in 
beweging te krijgen. Hierbij staat voorop 
dat ze plezier hebben om samen spel-
letjes te doen en om samen actief te zijn. 
De oefeningen sluiten hierop aan. Het 
gaat om het leren van bewegingen en 
omgangsvormen, niet om de oefeningen 
zelf.” Ter illustratie voegen we op de 
volgende pagina twee oefenvormen toe, 
waarin deze elementen aan bod komen.
Tot slot nog wat tips van Van Hesteren: 
“Duik als trainer in de belevingswereld 
van de kleuter: maak er een leuk of span-
nend verhaal van en gebruik woorden die 
ze begrijpen. Op deze jonge leeftijd is ook 

intensief bezig zijn voor deze leeftijd veel-
gevraagd is. Zorg dus voor een ontspan-
ningsmoment. Het batterijtje is snel leeg, 
maar ook weer vlug opgeladen.”
Volgens Van Hesteren moet het accent 
bij Funkey liggen op actieve participatie 
en technische ontwikkeling. Een goed 
voorbeeld van techniek is het aanleren 
van een juiste grip. Hoe houd je je stick 
vast? Laat de kinderen dit zelf ervaren. 
Werk voorwaardenscheppend, zodat de 
kinderen zich optimaal kunnen ontwikke-
len. Niet alleen op fysiek vlak, maar ook 
mentaal en sociaal.

Fysiek
•	 	Rennen, draaien, wenden, keren, 

springen, gooien, vangen, slaan, 
schoppen etc.

•		 	Oog-handcoördinatie: vaardigheden 
om met spelmateriaal om te kunnen 
gaan, zoals bal en stick, of bal en ten-
nisracket.

Mentaal
•	 	Vallen en weer opstaan: leer hun 

vooral om door te gaan. Als je aan een 
kind dat net gevallen is “gaat het?” 
vraagt, dan gaat het kind vaak huilen. 
Verleg de aandacht en zeg bijvoor-
beeld “hup, pak de bal”. Leer het kind 
dat vallen niet erg is.

•	 	Winnen en verliezen: op deze leeftijd 
is het vooral Jantje lacht, Jantje huilt. 
Leer hun dat verliezen onderdeel is 
van sport en spel. 

•	 	Durven: leer hun een duel aan te 
durven gaan, uit het doel te durven 
komen. Met andere woorden: help de 
kinderen zich stapsgewijs te ontwik-
kelen en uit hun comfortzone te ko-
men. 

Sociaal
•	 	Samenwerken: begrip voor elkaar 

krijgen, leren (accepteren) dat ieder-
een anders is, leren elkaar te helpen 
en gezamenlijk een doel bereiken.

•	 	Normen en waarden: aardig zijn voor 
elkaar, luisteren naar elkaar en afspra-
ken nakomen.

Accenten in de trainingen
Een brede motorische ontwikkeling van 
de kinderen staat bij Funkey voorop. 
Hockey is eigenlijk meer een toetje. Van 
Hesteren werkt volgens een vast stra-
mien. Een Funkey-training start met 15 
minuten warming-up. Deze bestaat uit 
bijvoorbeeld tikspelletjes, estafettes en 
hindernisbanen. Daarna volgt een cir-
cuit met drie onderdelen: loopscholing, 
balvaardigheid en een hockeyonderdeel. 
Halverwege de training is er een korte 
pauze om de spanningsboog weer op 
te bouwen. Van Hesteren: ”Wees ervan 
bewust dat 10-15 minuten achter elkaar 

Enkele praktische tips

Funkey draait nu twee jaar op diverse 
verenigingen. De KNHB kan de clubs 
hierbij begeleiden, vertelt projectlei-
der Gabriëlle van Doorn. “Wij merken 
dat er veel belangstelling is van clubs. 
Wel ervaren wij dat deze doelgroep 
vaak wordt onderschat. Vaak staan 
er relatief jonge kinderen als be-
geleider voor de groep. Zij zijn niet 
opgewassen tegen de mondigheid 
van de ouders. Bovendien hebben zij 
nog onvoldoende ervaring om deze 
kinderen alleen te begeleiden. Zorg 
daarom voor een ervaren en kwalita-
tief goede coördinator. Iemand die 
enige senioriteit heeft en goed kan 
communiceren met de ouders. Daar-
naast is het van groot belang om als 
club het verwachtingspatroon goed 
te managen, zodat ouders begrijpen 
dat Funkey meer is dan hockey alleen. 
Wij zien nu regelmatig kinderen en 
ouders afhaken, omdat ze meteen de 
hele tijd willen hockeyen. En als ze zich 
eenmaal hebben uitgeschreven, dan 
ben je als vereniging het lid wel kwijt. 
Want snel terugkomen doen ze niet!”

Het overwinnen van een hindernis geeft een kick.

“De batterij is 
snel leeg, maar 
ook weer vlug 
opgeladen”

Funkey, meer dan hockey!
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Deze tekst is vanuit praktisch oogpunt geschreven in de mannelijke vorm. Overal waar de 
term ‘spelers’ staat vermeld, doelen we eveneens op speelsters. Dit geldt tevens voor 

andere gebruikte mannelijke vormen.

Funkey, meer dan hockey!

Oefening 1: loopscholing in omgangsbaan

Oefening 2: poortjeshockey – lopen met de bal

* Rood: ‘konijnensprongetjes’, loopladder.
*  Geel: ‘slangenslalom’, één voet in hoepel 
 plaatsen.
*  Groen: ‘muizenslalom’, kort voetenwerk.
*  Blauw: ‘reuzensprong’, loopsprong.

* Alle kinderen hebben een stick en bal.
* Zij lopen met de bal aan de stick geplakt  
 door de gekleurde poortjes in het vak.
*  Focus op grip.

Mogelijke opdrachten:
*  Wie is het eerst door alle poortjes? 
 Of door alle rode…?
*  Haal de bal heen en weer door de 
 poortjes.

succesbeleving heel belangrijk. Gevolg 
hiervan is het vergroten van de weer-
baarheid, evenals het toenemen van hun 
zelfvertrouwen en zelfbeeld. Benadruk 
vooral wat kinderen wel kunnen; dat 
zullen ze blijven herhalen en verbeteren. 
Veel positieve beleving en plezier – fun – 
is juist de sleutel – key – tot succes!”

Meer informatie over Funkey en les-
materiaal van de KNHB is te vinden op 
www.knhb.nl > Competities & discipli-
nes > Schoolhockey > Funkey.

Iedereen is een winnaar.


