
  

  

Opstart seizoen 2016-2017 

          Juli 2016 
 
Beste coach en/of teambegeleider, 
 
Fijn dat je dit seizoen een jeugdteam van Were Di wilt gaan coachen en/of begeleiden. 
Naast de gebruikelijke spelerslijst met contactgegevens hebben we als Jeugdcommissie 
(JC) ook een aantal aandachtspunten opgesteld die jou als coach/begeleider helpen om 
er met jouw team een leuk en sportief seizoen van te maken. Gedurende het seizoen 
worden er drie evaluaties gepland. Jeugdcoördinatoren gaan met jou/jullie in gesprek 
om de voortgang te bespreken. Ook worden er verschillende info-, thema- en 
opleidingsavonden georganiseerd  om het trainen/coachen nog leuker te maken! 
 

Voorbereiding 

● Maak een kalender van komende (oefen)wedstrijden en trainingen. Competitie 
start op zaterdag  10 september, Kick Off onderlinge oefenwedstrijden is 
zaterdag 3 september. Competitie MB1 en MA1 start op 3 september. 

● Velden reserveren voor extra training of oefenwedstrijd per email: 
aanvraagvelden@wereditilburg.nl 

● Stel een rijschema op voor uitwedstrijden. 
● Deel de informatie met de spelers en ouders, met bijvoorbeeld Whatsapp, 

email of Teamers. 
 
Materiaal 

● Were Di stelt aan het begin van het seizoen  trainingsmateriaal (ballen, hesjes en 
pylonnen) ter beschikking. 

● Ieder team krijgt een keepersoutfit (helm, body protector, broek en legguards) 
in bruikleen van Were Di. 

● Het dragen van scheenbeschermers, een bitje en het clubtenue is tijdens 
wedstrijden verplicht volgens de spelregels van KNHB.. 

● Speler is vanuit de bond niet verplicht om masker te dragen, maar Were Di 
adviseert speler wel, om net als scheenbeschermers en het bitje om een masker 
te dragen bij strafcorners. Were Di heeft voor elk team twee maskers tegen 
borg. 

● Het clubtenue en andere hockey materialen zijn te koop bij Club, Ringbaan Zuid 
301, 5025 SZ Tilburg. 

● Bezoekende club dient voor afwijkende kleur tenue te zorgen. Zorg daarom dat 
iedere speler in bezit is van een paar extra afwijkende  sokken en een wit shirt. 

 
Teambuilding 

● Vraag aan spelers individueel wat ze willen bereiken en/of verwachten. Waar 
zijn ze goed en wat willen ze verbeteren? 

● Vraag wat het team wil bereiken. Maak daarover heldere afspraken! Wat 
moeten spelers daar voor doen en laten? 

● Stel grenzen en ben als coach/begeleider consequent! 
● Geef spelers vertrouwen en toon respect! 
● Plan een activiteit buiten het hockey om, om elkaar op een andere manier te 

leren kennen. 
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Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

● Were Di staat een veilig sportklimaat voor. Dat wil zeggen, wij willen dat alle 
leden van Were Di met plezier en zonder angst kunnen hockeyen. Bijvoorbeeld, 
pesten, agressie en/of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, is gedrag dat niet 
getolereerd wordt. Om dit beleid beter uit te kunnen dragen wordt gewerkt aan 
een voor iedereen duidelijke gedragscode. 

● Vooruitlopend op de gedragscode zal met ingang van het nieuwe seizoen aan 
iedere volwassene, die jeugd en/of leden met een beperking traint en/of 
coacht, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden gevraagd. Niet leden zal 
ook gevraagd worden een Verklaring onderwerping tuchtrecht van de KNHB te 
ondertekenen. 

● De coaches en trainers die een VOG nodig hebben zullen daarover persoonlijk 
nadere informatie en instructie krijgen. De procedure loopt via Were Di en is 
kosteloos. 

 
Wedstrijdvoorbereiding 

● Zorg dat iedereen op tijd aanwezig is, minimaal een half uur voor de wedstrijd! 
● Gebruik de voorbereiding van een half uur nuttig, dus wedstrijdbespreking, 

warming up en inslaan. Is dit te kort, dan meer tijd inplannen. 
● Bespreek de wedstrijd voor in een rustige omgeving, bij voorkeur in de 

kleedkamer. Tijdens de rust zet bespreking in de goal of in een kring (niet bij 
dugout). 

● Speel met een vaste opstelling, bijvoorbeeld 4-3-3, 4-4-2 of 3-5-2. Were Di 
heeft geen vaste opstelling in haar opleidingsplan. Benut de kwaliteit van de 
spelers. 

● Speel voor een bepaalde periode met vaste posities/linies, Bij de D-jeugd is dit 
geen must, zeker niet voor 1e jaars D. In deze leeftijdscategorie is het belangrijk 
dat ze op verschillende posities ervaring op doen. 

● Geef het team visuele instructies, dus op papier of een magneetbord. Of laat 
eens een filmpje zien! 

● Individueel kun je spelers ook een opdracht meegeven, maximaal één of twee.  
● Coach wordt geïnformeerd wanneer wedstrijd wordt afgelast. 
● Speeltijd moet je verdienen op basis van inzet en aanwezigheid training, maak 

hierover heldere afspraken. 
 
Tijdens de wedstrijd 

● Wens tegenstander voor aanvang fluit signaal een fijne wedstrijd toe! 
● Wissel per positie/linie. 
● Wissel daar waar nodig is en op het juiste moment. Klok geeft de richting, maar 

is niet bepalend, 
● Speeltijd verdien je tijdens de training, maar ook tijdens de wedstrijd! 
● Coach positief! Dus geef complimenten, en waarschuw bij een dreigende 

situatie vooraf en niet achteraf teleurstellend reageren (vaak negatief). 
● Geef wisselspeler extra aandacht bij invalbeurt en geef de speler die eruit gaat 

een compliment. 
● Wanneer je met tweeën coacht/begeleidt, verdeel dan de taken langs de lijn. 

 
  



  

  

 
Einde wedstrijd  

● Bedank als coach de scheidsrechters en de collegacoach, maar zorg ook dat de 
spelers sportief gedrag vertonen. 

● Sluit de wedstrijd gezamenlijk af door uit te lopen, en/of samen wat te drinken, 
en/of samen te douchen. Were Di beschikt over een mooie accomodatie, maak 
daar gebruik van!  

 
Training 

● Alle breedte teams trainen één keer per week, de tweede training is op 
aanvraag. 

● Iedereen is minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig. 
● Door aanwezigheid op de training en een goede inzet bij de training wordt 

speeltijd verdiend. 
● Zorg dat spelers volgens afspraak aanwezig zijn en gebruik indien mogelijk veld 

4 (halve veld) voor de warming up. 
● Evalueer regelmatig de gemaakte afspraken met de trainer door een training te 

bezoeken. 
● Trainer geeft training in sportieve kleding. Trainer geeft het voorbeeld! 
● Dit seizoen start Were Di de samenwerking met “Hockey Werkt”.  Were Di zet 

extra capaciteit in om de kwaliteit van de trainingen te  verbeteren. 
● Sluit het aan bij de teamdoelstelling? Organiseer dan 1x per week een 

looptraining in het Leypark of op de Meierijbaan. Er is vast een fanatieke ouder 
die dit op zich wil nemen. 

 
Evaluatie 
Jeugdcoördinator plant drie evaluaties: 

● Kennismaking in oktober 2016. Gaat alles goed, bijsturen noodzakelijk? Instructie 
beoordeling toelichten. 

● Eerste beoordeling in maart 2017 
● In mei 2017 eind beoordeling vastleggen 

 
Zaalhockey 

Tijdens de winterstop van het veldhockey kun je met je team meedoen met de 
zaalcompetitie. Dit houdt in: 

● Extra contributie,  
○ 2 mogelijkheden incl trainingen of excl training 

● Het is mogelijk om zelf de trainingen te verzorgen in een zelf te regelen 
accomodatie.. 

● Zaalhockeystick verplicht 
● Handschoen voor linkerhand is verplicht 
● Stevige zaalschoenen 
● Wedstrijden zowel op zaterdag als op zondag spelen 
● Tijden zijn heel verschillend 
● Iets andere spelregels 
● Speeltijd 2 x 30 min 
● Er wordt gespeeld met vijf veldspelers en één keeper en een aantal 

wisselspelers (meest ideale is vijf spelers op de bank). 
  



  

  

 
Wat wordt er nog meer verwacht 

Om er een geslaagd seizoen voor al onze leden van te maken, vragen we van ouders en 
jeugdleden wat hulp in de vorm van onderstaande activiteiten per leeftijdscategorie. 

● A-jeugd fluiten van jeugdwedstrijden op zaterdag, scheidsrechterkaart halen 
● A-jeugd (j/m): vrijwillig training geven aan jeugdteams 
● B-jeugd fluiten van miniwedstrijden op zaterdag 
● MB1: training geven aan E-jeugd 
● overige B-teams (j/m): vrijwillig training geven aan E-jeugd 
● C-jeugd ballenjongens of –meisjes bij heren 1 en dames 1 
● JC1 en MC1: training geven aan E-jeugd 
● overige C-teams (j/m): vrijwillig training geven aan E-jeugd 
● D-jeugd ouders draaien minimaal één bardienst (3 uur) per seizoen en/of zijn 

gastouder 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Were Di Jeugdcommissie 
  
Voorzitter: Cathy Woudenberg, 
Secretaris: Mariska van Outheusden, 
Jeugdcoördinatoren meisjes A/B: Desiree van Lent en Lilianne van Gorp, 
Jeugdcoördinatoren meisjes C: Olaf de Poorter en Franca de Brouwer, 
Jeugdcoördinatoren meisjes D: Yvette Zebregs en Karlijn Zuketto, 
Jeugdcoördinatoren jongens: Anke Halewijn en Nico den Boer. 
 
Contactadres: jeugdcommissie@wereditilburg.nl 
 


