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Jongste jeugd Kicks n Sticks Hockey 

KnS Hockey is voor 5-jarigen. Spelenderwijs maken zij kennis met het hockeyspel en leren zij om op 

een positieve en veilige manier met andere spelers om te gaan. Ook wordt de rolverdeling tussen 

train(st)er en speler tijdens een training spelenderwijs uitgelegd. De KnS Hockey groep traint één keer 

per week buiten op Veld 5AB bij BHV Push. Dit is  op woensdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur voor de 

meisjes en van 15.30 uur tot 16.30 uur voor de jongens.  

Bij KnS Hockey worden de trainingen verzorgd door gekwalificeerde trainers van KnS. Het doel van KnS 

Hockey is dat de kinderen aan het einde van het jaar de hockeyvaardigheden bezitten om op een veilige 

manier met én tegen anderen te kunnen spelen. Ook leren de kinderen de grondvormen van bewegen 

zodat ze zich motorisch ontwikkelen tijdens de trainingen.   

Kenmerken van de training 

De trainingen zijn leuk, afwisselend, uitdagend en erop gericht om de  5-jarige kinderen spelenderwijs 

hockey te leren. Bij deze trainingen komt het volgende aan de orde:  

• Spelenderwijs leren hockeyen, veilig en rekening houdend met anderen; 

• Activiteiten zonder stick en bal (grondvormen van bewegen); 

• Activiteiten met stick en bal (algemene hockey technische vaardigheden); 

• Stoppen, pushen, aannemen van de bal, drijven met de bal; 

• Kijken en overspelen; 

• Backhand, forehand; 

• Veel herhalingen van oefeningen (technieken); 

• Veel afwisseling en spel (vaak ook thema’s: Sinterklaas, Waterspelletjes); 

• Veel variatie vanwege verschillen in niveau en interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jongste jeugd KnS Hockey/Voetbal 

KnS Hockey/voetbal is voor 5-jarigen jongens-en meisjes die spelenderwijs kennis maken met het 

hockeyspel/voetbalspel. Ze leren om op een positieve en veilige manier met andere spelers om te 

gaan. Ook wordt de rolverdeling tussen train(st)er en speler tijdens een training spelenderwijs 

uitgelegd. De KnS Hockey/voetbal groep traint één keer per week buiten op Veld 5AB bij BHV Push. Dit 

is  op woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur.  

Bij KnS Hockey/voetbal worden de trainingen verzorgd door gekwalificeerde trainers van KnS. Het 

doel van KnS Hockey/voetbal is dat de kinderen aan het einde van het jaar de 

hockeyvaardigheden/voetbalvaardigheden bezitten om op een veilige manier met én tegen anderen 

te kunnen spelen. Ook leren de kinderen de grondvormen van bewegen zodat ze motorisch 

ontwikkeld zijn. Ze kunnen dan een weloverwogen keuze maken voor het hockeyen of het 

voetballen. 

Hockey/Voetbal wordt maar één jaar aangeboden. Aan het einde van het jaar moeten de deelnemers 

een keuze maken tussen verder gaan in Hockey of Voetbal. Bij de keuze voetbal zal er gekozen 

moeten worden voor een reguliere voetbalclub. Men moet zich wel officieel afmelden. 

 

Kenmerken van de training 

De trainingen zijn leuk, afwisselend, uitdagend en erop gericht om de  5-jarige kinderen spelenderwijs 

hockey  en voetbal te leren. Bij deze trainingen komt het volgende aan de orde:  

Zie voor de hockeyvaardigheden de kenmerken hierboven. Deze worden aangevuld met de volgende 

voetbalvaardigheden: 

• Passen over de grond 

• Dribbelen 

• Gooien en vangen 

• Gericht schoppen 

 

Kleding G-Jeugd tijdens training 

Scheenbeschermers, gebitsbeschermers, makkelijk zittende kleding, kunstgrasschoenen, 

(hockeystick). Het haar moet tijdens het sporten uit het gezicht blijven (staart). Een Push-tenue is nog 

niet nodig. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Cecilia van den Heiligenberg, 

cecilia@kicksnsticks.eu (coördinator KnS)  

Kicks n Sticks 

www.kicksnsticks.eu 

Facebook: @welovekicksnsticks 

Instagram: @kicksnsticks_nederland  

Twitter: #kicksn_sticks 
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