
Coach informatie avond

E-lijn 6-tallen & 8-tallen
18 september 2017



Introductie

De Minicommissie
Bestaat uit: 1ste en 2de jaars E-lijn coördinatoren
:
• Noëlle Viguurs (2E)
• Michelle Kwantes (2E)
• Monique de Beijer (1E)
• Suzanne Reekers (1E)
• Anouk van der Meer (1E)

Bereikbaar via E-commissie@hcmop.nl



Inleiding

• Algemene informatie
• Trainingen
• Keepers
• Oefenwedstrijd
• Zaalhockey
• Spelbegeleiding
• Belangrijke punten bij het coachen
 



Algemene informatie

• Controleren eigen gegevens Lisa / eventueel
wijzigen

• Evaluatie van de teams (2 x per jaar)
• Selectieprocedure (prioriteit op sterkte, daarna

vriendjes)
• Hockey app (standen E’tjes worden niet

officieel bijgehouden), HC MOP app
• www.hcmop.nl/ha - Hockey Academy -

inloggen met coach lidcode (evt aanvragen bij
secretariaat@hcmop.nl )

• DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier)



Algemene informatie (vervolg)

• Spelbegeleiding (6- en 8-tallen)
• Ken de spelregels (check op knhb.nl)!
• Shake Hands project
• Pasfoto met naam + teamfoto tbv smoelenboek
• E-learning scheidsrechter cursus opgeven via  

 lea.goedhart@home.nl
• Basiscursus coachen: 22 sept & 13 okt op

MOP, 2 x 2,5u opgeven via
jeugdcommissie@hcmop.nl

• Clinic: er worden clinics georganiseerd,
communicatie naar kids direct



Trainingen

 
• Woensdag Young Stars training (facultatief)

ME: 16:00-17:00 en JE: 17:00-18:00 Veld 4
• Vrijdagtraining afmelden bij coach, coach

informeert trainer
• Technische coordinator MOP: Sebastiaan

Vos
• Coördinator E-trainers: Hockey Werkt:

Thomas Herklots en Eline van de Berg
• Geen limonade. Alleen water! Op tijd



Keepers

• Vrijdag keeperstraining E’tjes na de eigen
training dus om 17u (6-tallen) of om 18u (8-
tallen). Zodra Veld 1 gereed is!

• Promoot dat de keeper ook echt gaat!
• Afmelden als de keeper niet kan, bij Nienke

van Son.
• Indien veld en keepers training tegelijk is, dan

gaat keepers training voor!
• Voor een vrije zaterdag geen keeperstraining.
 
Keepersmaterialen: Mascha van Son,



Oefenwedstrijd

Oefenwedstrijd organiseren? Extra keer trainen?
Leuk!  
Regelen via Lisa MOP app
Reserveren van een veld:  Mail aan Mascha van
Son, verenigingsmanager:
verenigingsmanagermop@hcmop.nl
 



Zaalhockey / wintercompetitie
• Zaalhockeycompetitie + training voor  J8E1-E2

en M8E1-E2 georganiseerd vanuit de KNHB.
Tzt meer info. Let op: hier zitten extra kosten
aan verbonden.

• De overige teams mogen als ze willen zelf een
zaaltje regelen. Bv in Helvoirt, Isabella
Kazerne, Oude Molenvenzaaltje. Leuk samen
met een ander team.

• Wintercompetitie (buiten) door MEP voor E &
F. TZT uitnodiging, zitten geen kosten aan
verbonden.



Spelbegeleiding

• Bij 6-tallen: 1 ouder (thuisteam)
• Bij 8-tallen : 2 ouders of 1 ouder + 1 jeugdlid

(thuisteam)
• Motiveren om meerdere ouders als spel

begeleiding in te zetten.
• Schema van spelleiders opstellen
• De spelleider mag spel stilleggen om regels uit

te leggen.
• Coach blijft buiten de lijnen.
• Wat te doen bij 3 punten verschil in stand?



Belangrijke punten bij coaching

 
• Stimuleren, leren en plezier hebben!
• Coach belangrijk voor de sfeer
• Stem handelingen af op het niveau van de

groep
• Verwacht niet teveel!
• Ouders laten aanmoedigen (niet alleen eigen

kind) niet mee-coachen.
• Volledige focus op spelers voor en tijdens de

wedstrijd, ouders komen na de wedstrijd wel
aan bod



Voorbereiding van de wedstrijd

• Aantal spelers/coaches/spelleider
• Ruim op tijd aanwezig
• Teambespreking als team en individueel, geef 2

opdrachten per speler
• Maak het visueel voor de kids
• Opstelling, incl aanvoerder
• Warming up + inspelen (naast het veld)
• Yell & Line-up



Wissels toepassen

• Zorg dat alle kinderen ongeveer evenveel
spelen op verschillende posities (incl keeper)

• Gebruik de wisselmomenten om de opdracht
nog eens te herhalen als dat nodig is



Rustbespreking

• Positieve feedback, ongeacht de stand
• Herhaal 1 of twee opdrachten van de

voorbespreking
• Eet fruit en drink water!



Coaching na de wedstrijd

• Evaluatie van de wedstrijd
• Doelen voor komende trainingsweek
• Doel voor komende wedstrijd
• Samen wat drinken met de tegenstander



VRAGEN?

E-commissie@hcmop.nl


