
 

 

 

DOORGAANDE LEERLIJN VAN MHC BOMMELERWAARD. 

 

 

Datum: Juni 2012 

Basis: Hockey Technische Beleidsplan 

 

Achtergrond 

Ten einde uitvoering te geven aan de uitgangspunten van het door de leden en bestuur vastgelegde 

hockey technisch beleidsplan (HTB), heeft MHC Bommelerwaard besloten om de “DOORGAANDE 

LEERLIJN”te gebruiken van Hockey-Academy, www.hockey-academy.nl 

 

Doel is de te leren technieken en tactieken te leren in een proces van de E leeftijd tot en met de A 

leeftijd.  

Tevens wordt alle terminologie gestandaardiseerd zodat trainers elk dezelfde taal spreken en 

kinderen dus niet verward worden. 

Als derde wordt gestandardiseerde de criteria gebruikt die aan basis van een techniek liggen. 

Hierdoor kan een enigzins objectieve beoordeling gedaan worden van de speler op technisch gebied. 

Tot slot wordt beoogd de trainer te voorzien van een laagdrempelig medium om trainingen voor te 

bereiden en technieken te bekijken. Hierdoor is het voor iedere trainer mogelijk qua inhoud een 

goede training te geven.  

Voor het Technisch Kader als de coaches is het mogelijk de opkomst op de trainingen en tevens de 

techniekscorings te zien van de spelers.  

Ook biedt dit platform een communicatie mogelijkheid tussen trainer en coach 

Datum: augustus 2012   



TRAININGEN 

16 technieken per half jaar totaal 45 technieken van D tot en met A 

Er worden 16 technieken per half jaar aangeleerd. Deze technieken worden herhaald in het 
tweede gedeelte van het seizoen. 

16 technieken = 8 batches 

Per twee weken worden er twee technieken getraind en getest. De eerste drie trainingen 
worden de technieken beoefend en in de vierde training kunnen deze twee technieken 
getest worden. 

Trainingen uitprinten 

Volg deze stappen:  

1. Klik op "Trainingen/batches" in het menu  
2. Selecteer niveau  
3. Klik op de batch voor de betreffende periode  
4. Hier staan vier trainingen. Klik de training die je gaat doen en print deze uit door op 

het icoontje rechtsboven te klikken. 
Tip: Zorg dat de printer goed geïnstalleerd is, zodat de training goed op het papier 
uitgeprint wordt. Sla deze instelling op zodat je deze de volgende keren kan 
gebruiken.  NB de trainingen zitten ook uitgeprint in de team map.  

5. Tevens kun je op de relevante technieken onder in het overzicht klikken om de 
video's van de techniek te bekijken.  

Trainingsopbouw 

Iedere training bestaat uit:  

1. Warming-up  
2. Kern 1; de aan te leren technieken  
3. Kern 2; spelsituaties. Hier kan een trainer ook zijn eigen invulling aan geven als hij 

vindt dat er iets anders getraind dient te worden.  
4. Partij 

Voor teams met twee trainingen per week 

De eerste drie trainingen worden de technieken aangeleerd in Kern 1. Bij de vierde training 
worden deze aangeleerde technieken getest. 



Voor teams met één training per week (jongste jeugd , senioren niet 1e lijns) 

Bij de eerste training worden de technieken aangeleerd in Kern 1. Je neemt de eerste van de 
vier trainingen van de batch. 

Bij de tweede training kunnen deze aangeleerde technieken getest worden. Nu neem je de 
vierde training van de batch. 

 

 

 


