
TrainerssCOOL
Toekomstvisie trainingen jeugd HCAS



Basisprincipe 1

ENTHOUSIASME & 
HOCKEYPLEZIER



Basisprincipe 2

POSITIEF & INSPIREREND



Basisprincipe 3 

VISIE & 
FILOSOFIE



Waarom
Deze basis?

Enthousiasme: 
• Enthousiaste trainers spreken aan, brengen beter over en motiveren een team
• Enthousiaste teams zijn gemotiveerd, waardevol voor de club en brengen positieve energie
Positief & inspirerend:
• We kennen als mens het woordje ‘Nee’ niet…
• Positief coachen werkt stimulerend.
• Je weet zelf vaak wanneer je een fout hebt gedaan, de fout benadrukken werkt averechts
• De jeugd wil geïnspireerd worden: rolmodellen, self pass (social media), mode, etc.
Visie & filosofie
• Eenduidig volgens een duidelijke filosofie binen de gehele club… wat vindt HCAS van hockey?
• Blijvend vernieuwend kijkend naar de vaandelteams en wat er op hoofdklasse niveau gebeurt. 



De jeugd Pyramide

Ontketenen
Vernieuwen
Sterke punten benadrukken
Specialiseren

Ontwikkelen
Tactisch - Spelinzicht
Techniek
Conditie

A 
Jeugd

B-C jeugd

D- jeugd

Jongste jeugd

Ontdekken
Basis van hockey leren
Teamontwikkeling
Hockey is leuk

Kennismaken
Samen lol maken
Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes
Kijken naar behoefte - wensne



De organisatie
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Wat hebben we 
dan nodig?



Erkenning en vertrouwen: 
we stellen de trainers centraal
• We geven trainers een unieke positie binnen de club
• We maken trainers zichtbaar (bijvoorbeeld door een 

hippe outfit, trainersbord op de club, etc.)
• We dragen onze trainers op handen, er wordt 

positief over gesproken (ook wij dragen 
enthousiasme uit)

• We koppelen trainers aan trainers D1 en H1, om 
zodoende kennisuitwisseling en waardering te 
realiseren.

• We creëren een (aanvullend) budget voor trainers. 
Om andere zaken mogelijk te maken dan loon.

• We nemen trainers serieus… we praten met ze.
• We laten trainers als mens groeien (erg positief voor 

verdere ontwikkeling / carrière).



Basis
• Training geven bij HCAS is Vet Cool
• De trainerssCOOL van HCAS is een team dat systematisch 

gemanaged wordt.
• Het systeem draait om:

• Enthousiasme bij trainers.
• Trainers vormen een rolmoddelen; het zijn echte hockeydieren
• Middelen om trainers te faciliteren zijn beschikbaar, niet alleen 

financieel belonen, maar ook door middel van hockeyspullen, gave 
attributen, etc.

• Vernieuwen en innoveren, gebruik makend van alle beschikbare 
middelen (social media, trainers D1/H1, activiteiten / netwerk 
topclubs)

• Prestatiecurve en beloning gebaseerd op objectieve beoordelingen: 
aanwezigheid, prestaties van de teams die getraind worden, mate 
van deelname aan innoveren, beoordeling door commissie van 
(ex)spelers van HCAS die op hoog niveau gehockeyd / getraind 
hebben.



Ontwikkelen
• Trainers bepalen voor een groot deel de toekomst van de spelers… 

• Blijven spelers enthousiast (blijven ze lid)
• Ontwikkelen spelers zich fysiek, mentaal, technisch en tactisch?
• Ontwikkelen teams zich?

• Als we willen dat spelers en teams zich ontwikkelen dan moeten we 
zorgen dat trainers zich ontwikkelen:
• Masterclasses voor de trainers
• Train de trainer programma’s, ook op gebied van creëren teamspirit, mentale 

weerbaarheid, tactiek
• Tophockey laten zien: meenemen naar hoofdklasse wedstrijden
• Beoordeling / coaching vanuit ervaren team vanuit de club (waaronder D1 / 

H1)
• Nieuws bekijken vanuit social media, hockey.nl, KNHB
• Samen wedstrijden bekijken en analyseren



Functiehuis
• Trainers objectief beoordelen en plaatsen in 

functiehuis
• Beoordeling door een selecte trainerscommissie 

met ervaring
• 4 niveaus trainers om:

• Flow te creëren
• Te belonen (loon / middelen)
• Vooruitgang te boeken

• Trainers beoordelen op:
• Aanwezigheid
• Enthousiasme
• Aantal trainingen
• Successen van de teams (die ze trainen)
• Deelname aan ontwikkeling



Van plan naar actie 
(in 3 jaar tijd nieuwe cultuur)
1. We creëren de randvoorwaarden om het plan mogelijk te 

maken, bijvoorbeeld door trainerssponsoren te vinden.
2. We formeren een team van trainerscoaches

1. Gezamenlijk opzetten van een trainershuis met verwachtingen, 
verantwoordelijkheden en beloning.

2. Duidelijkheid inzake visie & filosofie
3. Realiseren van een planning, met alle facetten dus ook de 

beoordelingen, ontwikkelpaden, etc.
4. Organiseren van lerend vermogen (masterclasses, etc.)
5. Verder kijken dan alleen hockey technische aspecten! ( Er zijn veel 

meer experts binnen de club inzake bijvoorbeeld mentale 
weerbaarheid, coachen van teams).

3. We praten met de trainers over de plannen
4. We realiseren de middelen


