
Welkom bij HCZwolle



F-tallen bijeenkomst

Welkom in de wereld die hockey heet



F-tal team en spelbegeleider zijn 
bij HCZwolle stick gaaf!
Programma:
• Inleiding Marlou Schuit

Jongste Jeugd; Coachcursus-leider E-teams HC Zwolle

• Spelbegeleiding Nicole
Coachcursus-leider E-teams HC Zwolle, speler damesveteranen

• Spelbegeleider Jan Willem Kalhorn
Speler herenveteranen 



Spelbegeleider vs. teambegeleider

Spelbegeleider
(scheidsrechter, maar dan net even anders….), 
dus eigenlijk alles om het spelletje leuk, veilig 
en volgens de regels te laten verlopen.
Teambegeleider
(ook wel coach genoemd), alles wat nodig is 
om het team leuk te kunnen laten hockeyen.



Doel van F-hockey

• Leren in teamverband te hockeyen
• Sociaal en sportief bezig zijn
• Plezier maken (lol !)

• Voor ieder teamlid

• Veiligheid
• Voor iedereen in het speelveld



F-spelers, wie zijn dat?
Beleving en beweging
• Willen bij de groepjes horen
• Eigen belevingswereld
• Sterk rechtvaardigheidsgevoel
• Snel afgeleid

Samen (spel)
• Gaan volledig op in eigen spel
• Spelen alleen of naast elkaar





Spelregels F-hockey
Doelpunt telt alleen van binnen het doelgebied 

(5 meter-gebied)
Bal moet aangeraakt zijn door een aanvaller

Bal mag niet hoog

Shoot (bal met de voet raken) mag niet bij 
hockey, maar niet voor alle shoot fluiten

Lange corner
Vrije slag binnen 5 meter van doelgebied



Techniek en Tactiek F spel.
• Het gaat om spelplezier, veel bal contact en veiligheid 

boven alles!
• Techniek via de training en uitvoeren in de wedstrijd.      

(denk aan contact met trainer)
• Positie in het veld: 2 voor, 1 achter! Begin tactiek
• Achterspeler neemt alle vrije ballen
• Voorkom kluitjeshockey



Speelveld
Team grootte
Een team bestaat uit 3 spelers. Er wordt altijd met 2 teams 
tegelijkertijd gespeeld. Let op dit vergt dus meerdere coaches 
en spelbegeleiders / ouders

Veld grootte
De grootte van een veld is 1/8 van een heel hockeyveld         
(23 x 23 m)  en heeft aan beide kanten 2 doeltjes van 2 meter.
Op 5 meter van de “achterlijn” is een denkbeeldige  5 m lijn. 
(wel pionnen op zijlijn plaatsen)
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De wedstrijd
Wedstrijd duur:
2x 15 min. met max. 5 min. rust

Voorbereiding (thuis) doen
• Maak twee even sterke teams
• Wisselschema (indien nodig)
• Opstelling (simpel)
• Communiceren met ouders

(E-mail of website)
• Bespreken met mede coach



Teambegeleider - Manager
Start seizoen.        Vanavond!       Nu!
• organiseer een kennismaking met ouders en kids

(betrokkenheid ouders van groot belang)
• inventariseer en organiseer communicatie                        

(Lisa is daar een goed medium voor, zie website)
• zorg voor één vast aanspreekpunt  (coach email)
• leg aan ouders uit wat F-tal hockey is;

• 3 tegen 3, uitwedstrijden, rijden, rijgeld, teampot, clubkleding, 
afzeggen, wissels, rol ouders, schoenen, stick, bitjes, 
scheenbeschermers



De wedstrijd
De speeldag
• Op tijd aanwezig zijn:

• 30 minuten van te voren is geen luxe. Ook uit!

• Melden bij wedstrijdtafel (wedstrijdformulier)
• Uitzetten veld (controleren)
• Evt. ander kleur shirt (uitspelen zie site)
• Ontvangst tegenstander en hun coaches
• Uitwisseling teaminformatie coach tegen stander
• Kennismaking teamleden met hun tegenstander



De wedstrijd
Voor de wedstrijd
• Ga gezamenlijk naar het veld
• Maak kennis met elkaars spelbegeleiders
• Houd een korte teambespreking (max. 2 punten)
• Handje schudden (respect voor elkaar)
• Check bitjes, scheenbeschermers, veters
• Team warming up
• Opstellen
• Aandacht voor wisselspelers ! (koude)



Tijdens de wedstrijd 2x15min
Coach positief !!!!!!
• Wissel (uitleggen)

• Teamgrootte (iedereen speelt even veel)
• Vermoeidheid
• Bij wissel eerst speler eruit, dan nieuwe speler 

erin. Er mag op elk moment gewisseld worden
• Pas op met prestatie drang
• Veiligheid speler (team)            



Tijdens de wedstrijd 2x15 min
Coach positief !!!!!!
• Houd altijd veiligheid en sportiviteit in de 

gaten en reageer hierop (UITLEG!)
• Overtreding, en wat nu………..
• Posities veld (opstelling)
• Let op rol coach en spelleider
• Beperk je informatie (5% regel), korte en 

begrijpelijke taal



Wanneer ingrijpen? (coach)
Bij een te groot niveau verschil:
• Strenger fluiten (bijv. shoot) voor de sterkere partij.
• Een bepaalde speler mag niet meer scoren, wel voorzetten.
• Helpen van de onderliggende partij (met opstelling, 

uitverdedigen).
• Eventueel opstelling sterkere partij wijzigen (aanbeveling).
• Niet lopen met de bal (bijvoorbeeld 1 pas tot de rand van 

het scoringsgebied).
Altijd in overleg met coach tegenstander en 

geef uitleg aan je team waarom!



In de pauze van een wedstrijd, 
NB max. 5 min.
• Na 15 minuten team wissel (team helft)
• In de pauze wat drinken (communiceer dit)
• Technische aanwijzingen (beperken)
• Overleg spelleider
• Nieuw team tegenstander (let op sterkte)
• Check weer bitjes, scheenbeschermers
• Wisselspelers  (andere teams samenstellen, bereid dit voor)



Na de wedstrijd
• Einde wedstrijd (2e helft) op tijd, kan je in

overleg verkorten (weersomstandigheden)
• Direct na afloop tegenstander bedanken voor

de wedstrijd en spelbegeleider een hand geven.
• Na afloop gezamenlijk naar kantine om wat te drinken. Thuis 

spelend team regelt dit met de bar. (fruit/koektrommel)
• Check achter gelaten spullen
• Opruimen veld (bij laatst spelende team)





Na de wedstrijd
• Vul de stand op het (DWF) wedstrijdformulier in samen met 

de coach van de tegenpartij
• Bespreek met coach / spelleider de wedstrijd
• Het is leuk om een keer een verslag op de site te zetten                         

(mailen naar redactie@hczwolle.nl )
• Maak als coach aantekeningen voor volgende keer

mailto:redactie@hczwolle.nl


Start opstelling wedstrijd



3-tal hockey posities en spelbeeld



Het verleggen van de bal van links naar rechts



Opbouw via driehoek.



Driehoek blijven zoeken!



Leer plaats houden
Gebruik begrippen:
• Voor
• Achter
• Links
• Rechts

(beperk je)



Bal afpakken van je tegenstander, 
doe je met 1 eigen speler



Voorkom kluitjeshockey
Daarom ook twee 
doeltjes om aan 
te vallen en te 
verdedigen. 
Probeer het spel 
steeds van links 
naar rechts te 
verplaatsen



Stapje verder  (toekomstmuziek)
• Breed spelen is noodzakelijk om ruimte te 

maken.
• Bal afspelen en vervolgens je weer 

aanbieden
• Actie: aanvallen versus verdedigen
• Samenwerken tussen aanval en verdediging 
• Driehoekjes spel



2013 2020
Basis F-tal                          Resultaat (dream)



Hoe verder
• Informatie handboek KNHB
• Website www.hczwolle.nl (jongste jeugd)
• Website www.knhb.nl (jeugdcoaching)
• E-mailen  jongstejeugd@hczwolle.nl (Joke) 
• Website www.youtube.nl (veldhockey jeugd)

Praktijk begeleiding, problemen, informatie:
neem gerust contact op. 

http://www.hczwolle.nl/
http://www.knhb.nl/
mailto:jongstejeugd@hczwolle.nl
http://www.youtube.nl/


Een kijkje bij de spelbegeleiders van de jongste jeugd op Weesp
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