
1. Bent 
u een 
man of 
een 
vrouw? 

2. 
Welke 
klasse 
traint 
u? 

3. Welk team geeft u 
training en hoeveel 
weken rust hebben 
jullie in de 
zomervakantie? (Bv: 
JA2, 3 weken rust) 

4. Merkt u dat uw 
spelers aan het 
einde van het 
seizoen minder 
motivatie hebben 
om te trainen? En 
waaraan merkt u 
dat? 

5. Heeft u het idee 
dat uw spelers 
sneller last hebben 
van blessures als u 
zo lang doortraint 
in de 
zomervakantie? 

6. Heeft u 
het idee 
dat er in 
uw 
omgeving 
meer 
blessures 
zijn aan 
het einde 
van het 
seizoen 
dan 
gedurende 
het 
seizoen? 

7. Geeft u een 
loop- en /of 
krachtschema 
aan de spelers 
mee voor in de 
zomervakantie? 

8. Wat wilt u bereiken 
met uw loop- en of 
krachtschema dat u 
meegeeft aan de 
spelers? 

9. Heeft u er ooit 
over nagedacht, 
dat de spelers 
misschien wel 
overtraind kunnen 
raken als ze de 
hele zomer moeten 
door trainen met 
dat schema? En 
wat is daar over 
uw mening? 

vrouw A 6 weken rust maar 
wel een conditie 
schema in de 
vakantie periode 

            

man A JA1, 8 weken Ja, concentratie op 
de trainingen is 
minder 

Op een gegeven 
moment begint 
vermoeidheid wel 
parten te spelen 
maar of dit direct 
invloed heeft op 
blessures durf ik 
geen uitspraken 
over te doen 

Geen 
verschil 

nee rust nee 

man D JD1, 5 weken rust             



man C JC1, 4 weken rust Minder motivatie 
hebben ze niet. Ze 
hebben wel meer 
behoefte aan 
ontspanning/geen 
hockey gerelateerde 
dingen. Dit merk je 
aan de verminderde 
concentratie. 

Ja! Nee ja Fit blijven. Zodat in de 
voorbereiding minder 
(snel) blessures komen. 

Ons schema is 
vanuit de fysio 
gekomen. Dit 
schema moet 1 á 2 
keer per week 
gehanteerd 
worden. In de C - 
jeugd voetballen, 
zwemmen, fietsen 
ze vanzelf al veel. 

man A Ja1, 4 weken rust Wisselend, ene keer 
snel afgeleid, andere 
keer wel gefocust. 
Begin van seizoen 
wel stabiel gefocust 

Nee Geen 
verschil 

ja Fit starten aan de 
trainingen, voorkomen 
van blessures bij zware 
inspanning eerste paar 
weken. 

Ze hebben 4 weken 
rust. Dat vind ik 
genoeg. 

vrouw C MC1, 4 weken rust Nee Nee Geen 
verschil 

ja Conditie op peil 
houden en 
blessurerusico aan de 
start verminderen 

Ja, rustig schema 
geven om dit te 
voorkomen 

man B MB1 6 weken rust Ja dit merk je zeker 
als ze nergens meer 
voor spelen. Als het 
nog gaat om het 
kampioenschap dan 
gaat iedereen er nog 
voor anders is het 
minder. 

Een beetje ze zijn 
dan wat slordiger 
en minder 
geconcentreerd en 
daardoor kunnen 
ze wat makkelijker 
last krijgen van 
iets. 

Ja ja Dat ze een beetje aan 
hun conditie blijven 
werken ze zijn dan 2 
keer in de week een 
uurtje bezig met hun 
lichaam 

Dit valt heel erg 
mee 



vrouw B MB1 6 weken rust Ja dat merk je wel , 
want iedereen is 
drukker en het 
warmer en ze 
hebben minder zin 
en dus zijn ze 
minder 
geconcentreerd bij 
de oefeningen 

de ene is 
gevoeliger ervoor 
dan de anderen. 
Hebt ligt ook aan 
hor je weer begint 
met trainen 

Geen 
verschil 

nee Ik heb het niet omdat 
het echt rust is en 
vakantie is ook goed en 
ik weet ook vaak dat 
kinderen het gewoon 
niet doen 

Nvt 

man A A1             

man D Jd3 , volgensmij 
9/10weken rust 

Nope niet gemerkt Kan ik helaas geen 
antwoord op 
geven want ze 
trainen nu niet 

Geen 
verschil 

nee N.V.T. N.V.T. 

vrouw B MB1, 5 weken Nee Jaa ze zijn een stuk 
vermoeider 

Ja ja Dat ze fit aan het 
seizoen kunnen 
beginnen 

Ja daar hebben we 
overna gedacht, 
daarom hebben we 
ook een speciaal 
schema gemaakt 

vrouw D D2; 4 weken Ja, het zijn jonge 
meisjes die willen 
altijd wel maar toch 
zijn ze een stuk 
minder scherp dan 
aan het begin van 
het seizoen 

Nee geen idee, die 
kans bestaat wel 
natuurlijk 

Geen 
verschil 

ja Zo blijft conditie in 
orde en weten we 
zeker dat we na de 
vakantie goed van start 
kunnen 

Het ligt er maar net 
aan hoe je schema 
eruit ziet, je moet 
het ook niet te 
zwaar maken want 
daarvoor is het 
vakantie. 

man A Dames 1 - 4 weken 
(hockeyvrij) rust 

Afhankelijk vd 
prestaties en het 
weer ;) 

Nee, ze komen 
juist sterker 
augustus binnen 
waardoor ze juist 
niet geblesseerd 
raken deze 
periode. 

Geen 
verschil 

ja Dat de gehele groep op 
een bepaald 
basisniveau kan starten 
met de trainingen en 
de kans op blessures 
afneemt 

Dat is zeker waar. 
Daarom gebruiken 
wij hartslagmeters, 
zodat we alles goed 
kunnen monitoren. 



vrouw A MA1; Er is 7 weken 
zomerstop 

Een beetje, maar het 
is meer dat aan het 
eind van het seizoen 
school heel veel 
vraagt.; Daarnaast 
veel feestjes, 
vakantie, examens. 

Nee Geen 
verschil 

ja Dat de meiden 'fitter' 
aan het seizoen 
startten dan wanneer 
ze niks doen.; ; Door 
het schema hun 
lichaam stabiel 
houden. 

Ja, daarom is het 
schema om ervoor 
te zorgen dat er 
een begin wordt 
gemaakt aan de 
fitheid. 

man D Hurley JD1; 5 weken 
rust 

Vooral de tweede 
jaars (van nieuwe 
seizoen) aangezien 
zij een heel lang 
seizoen gehad 
hebben met als 
afsluiting een 
landskampioenschap 

Nee dat denk ik 
niet. Wanneer de 
spelers de hele 
vakantie niks aan 
sport zouden doen, 
zal dat wel het 
geval zijn. Dit 
omdat er dan 
opeens weer veel 
van het lichaam 
wordt gevraagd. 
Maar op de D 
leeftijd sporten de 
jongens uit zichzelf 
al genoeg dus is de 
kans op blessures 
minder groot. 

Geen 
verschil 

nee N.v.t N.v.t 

man B MB3, 7 weken Nee Ja Ja nee Prestatieve 
Jeugdspelers zijn actief 
in de vakantie, daarom 
geen extra belasting 

ja, mentaal moet je 
afstand kunnen 
nemen. Zeker bij 
jeugdspelers geen 
schema mee geven. 

man A JA1, 5 weken rust             



man A MA1 - 6 weken Nee, juist 
tegengestelde 
doordat 
vakantieperiode 
eraan komt wilt 
iedereen graag 
lekker sporten 

Nee, juist door 
ritme te houden 
voorkom je dat. 

Geen 
verschil 

ja Dat spelers fit blijven 
maar bovenal geen 
blessures oplopen aan 
begin van het seizoen 
in de voorbereiding 
wanneer de intensiteit 
vaak hoog is. 

Ja, echter is het 
schema daar op 
ingesteld en gaat 
het om juist een 
basis conditie te 
houden waardoor 
de kans op 
blessures na de 
zomer kleiner is. 

vrouw B alle jeugdkeepers, 
vanaf de laatste 
wedstrijd tot na de 
vakantie liggen die 
trainingen stil. 10 
weken dus. 

            



man A MA1, 5 weken rust; 
Dames 1, 6 weken , 
waarvan 4 met en 
loopschema 

Ze zijn nog steeds 
gemotiveerd om te 
trainen. Maar op het 
moment dat het 
seizoen afgelopen is, 
ontbreekt de 
absolute scherpte in 
de duels. 

Nee, dat idee heb 
ik niet 

Geen 
verschil 

ja Dat de conditie op peil 
blijft 

Het schema voor 
de maand juli heb 
ik samen met een 
sportfysiotherapeut 
opgesteld. Dus ja 
daar heb ik over 
nagedacht en hulp 
bij gehaald zodat 
dit niet het geval 
mag zijn.; ; Maar 
we sporten zeg 
maar van augustus 
tot juni 3 of 4 keer 
per week en als we 
in de periode 
daarbuiten niks 
doen, dan loop je 
volgens mij een 
groter risico om 
overtraind te 
geraken, omdat je 
dan van niks naar 
alles gaat.; Het 
loopprogramma is 
er om te 
onderhouden. 

vrouw C JC1 4wkn, MC3 4wkn, 
MD2 4 wkn, MB4 8 
wkn en jongste heugd 
teams 10 wkn 

Nee, alleen vaker 
afwezig ivm 
schoolreizen etc 

Nee, zeker niet. 
Eerder minder 

Geen 
verschil 

nee Nvt Rust, zeker voor 
jeugd is erg 
belangrijk 



vrouw D MD1, 4 weken rust Nee, allemaal erg 
fanatiek! 

Nee, iedereen was 
over het hele 
seizoen al 
blessure-gevoelig. 

Ja ja Dat hun conditie op 
een bepaald niveau 
blijft waardoor het de 
trainingen niet 
benadeeld. 

Ja! Zeker, daarom is 
het schema heel 
licht. Waardoor 
overtrainen bijna 
onmogelijk is. 

vrouw D MD1, 5 weken rust Nee dat merk ik niet Nee niet, wel als er 
bijv een 
hockeykamp is en 
ze dus 2x op een 
dag trainen 

Geen 
verschil 

nee Geef ik niet, vind ik ze 
te jong voor 

Jaa 

man B MB1; 6 weken hockey 
vrij; 2 weken niks; 4 
weken lage 
intensiteit 
loopschema. 

Door het trainen 
met de nieuwe 
selectie, onstaat er 
een nieuwe 
groepsdynamiek. Dit 
geeft in het 
naseizoen ook weer 
een bepaalde 
energie binnen de 
groep.; ; Zodra de 
schoolvakanties 
beginnen is het mooi 
om ook de hockey 
vakantie te laten 
starten. 

Nee, tot op heden 
0 blessures. 

Nee ja Actief blijven. Schema 
bevat voor 4 weken 3 
trainingen.; Waarvan 
2x loop/kracht schema 
met lage intensiteit. 1x 
vrij sporten. 

Alles hangt af van 
de intensiteit van 
de trainingen. De 
arbeid/rust 
verhoudibg dient in 
balans te zijn.; ; 6 
weken op het 
strand liggen niks 
doen, geeft een 
drastische 
achteruitgang van 
de fysieke fitheid.; 
6 weken vollebak 
doortrainen in de 
zoner kan 
overbelasting 
geven, truc is met 
verlaagde 
intensiteit actief 
blijven.; ; C-D jeugd 
verplicht 
buitenspelen is al 
genoeg. 

vrouw D Keepers, 6 weken 
rust 

Wel een beetje Niet echt Geen 
verschil 

nee Geef ik niet mee Niet echt 



vrouw D bij ons tot de scholen 
weer gaan beginnen 
dus 5 weken 

Ja, mooi weer dus 
vaak naar het 
zwembad 

nee Nee nee     

man C 5 en halve week Nee, met nieuw 
team juist meer 
motivatie. 

Nee, mits we niet 
tot de max gaan 

Nee nee Die geef ik dus niet 
mee. Bij oudere b en a 
wel. Doelstelling is om 
blessure aan de start te 
voorkomen en gelijk op 
een bepaald niveau te 
kunnen trainen. 

Ja, zeker op jonge 
leeftijd is rust en 
tijd om te groeien 
ook belangrijk. 
Spelers bewegen 
toch voldoende uit 
zichzelf tijdens de 
vakantie.. denk aan 
zwemmen, tennis, 
voetballen etc 



man A MA1; 3 "verplicht" 
weken (en nog 3 
optioneel) 

Ja; Focus, praat 
gedrag. In mindere 
mate inzet.; ; Je ziet 
dat ze er niet mee 
bezig zijn beter te 
worden. Het is meer 
bezigbeid geworden 
voor sommige. 

Trainen brengt 
altijd een extra 
risico met zich 
mee. Mbt 
overtraining en 
daaropvolgende 
blessures nee. Zou 
niet zo moeten 
zijn. De periode 
waarin wij 
doortrainen is een 
periode waar 
kinderen al vrij zijn 
van school/bijna 
vrij zijn van school 
dus minder actief 
zijn in het 
dagelijkse leven. 
En de trainingen 
niet zwaar en vaak 
genoeg voor 
dergelijke 
blessures. 

Ja ja Fitheid behouden, 
trainingsbelastbaarheid 
behouden. 

Ze trainen 1 week 
verplicht niet en 
daarna start er een 
schema wat minder 
zwaar is dan de 
wekelijkse 
belasting 
gedurende het 
verdere seizoen. 
Overtraindheid kan 
zeker, maar dan 
wel in een andere 
periode 
(voorbereiding, 
zaal) 

man D Jd1 12 weken rust Nee zolang er 
wedstrijden zijn 
blijven ze 
gemotiveerd 

Ja Nee nee Nee Ja daarom geen 
schema 



man C MC1, 5 weken rust Nee, aan het einde 
van het seizoen vind 
de herindeling van 
de teams plaats. 
Hierdoor krijgt 
iedereen een 
nieuwe impuls en 
zin om weer te gaan 
bouwen. Er is dus 
juist meer motivatie 
aan het einde van 
een seizoen. 

Nee, maar 
mochten we de 
hele vakantie 
doortrainen dan 
denk ik dat dit wel 
van invloed zou 
kunnen zijn. Een 
tussenstop levert 
juist frisse energie 
op en zou 
daardoor 
eventuele 
blessures kunnen 
voorkomen. Met 
de trainingen weer 
op een goede 
rustige manier 
worden 
opgebouwd. De 
herstart dus niet 
met de harde hand 
erover, zoals we 
dat vroeger wel 
deden. Maar rustig 
opbouwen zodat 
het lichaam weer 
gaat wennen aan 
de 
trainingsintensiteit. 

Geen 
verschil 

ja De spelers een 
mogelijkheid bieden 
tot fit blijven. In deze 
leeftijdscategorie 
spelen de kinderen, 
zeker in de vakantie, 
veel buiten. Spelen ze 
voetbal, beach 
volleybal, zwemmen en 
noem het maar op. Het 
is dus niet noodzakelijk 
dit schema te volgen, 
maar voor de gene die 
zelf denken dat ze nog 
wat moeten of kunnen 
doen is er een schema 
beschikbaar, het is dus 
op eigen initiatief van 
de groep. 

Jawel, daarom is de 
intensiteit van zo'n 
schema dan ook 
veel lager dan die 
van normale 
trainingsweken. 

man A Ja1 4 weken rust en 
dames 1 3 weken 

Nee Ner Geen 
verschil 

ja Fitheid na de zomer 
vakantie 

Is juist goed om 
door te trainen 

man A MA1 , 4 weken rust Nee. Trainen met 
nieuwe selectie 
geeft nieuwe 
motivatie 

Nee, juiste balans 
tussen trainen en 
rust meegeven 

Nee ja Dat ze fit blijven , niet 
nog fitter wordenwewe 

Wel over gedacht , 
dus mijn mening is 
duidelijk 



man C MC1, 6 weken Ja, sneller kletsen, 
effect op lerend 
vermogen 

Geen ervaring mee Geen 
verschil 

ja Basisconditie aan het 
begin van de 
voorbereiding 

Ja, maar in overleg 
met fysios is een 
programma 'op 
maat' gemaakt. Ik 
denk dat spelers 
een combinatie van 
rust en arbeid 
moeten zoeken in 
de zomerstop. En 
dat je gedurende 
een 
trainingsseizoen 
daar ook mee aan 
de slag moeten 
gaan. Wel moet je 
altijd opletten voor 
groei bij kinderen 

vrouw C MC1, 7 weken rust Ja, minder fanatiek 
deelnemen. 

Nee Geen 
verschil 

nee - Met een goed 
schema valt dat 
naar mijn mening 
wel mee. 

vrouw D MD1, 8 weken rust Nee, juist erg 
gemotiveerd om in 
de nieuwe 
samenstelling door 
te gaan 

Ja, D leeftijd is erg 
gevoelig voor 
blessures met 
betrekking op 
knieën/enkels 
(kinderen groeien 
dan enorm). Vaak 
is overbelasting 
dan snel gebeurd. 

Ja nee Doe ik dus niet. Zeker, naast dat het 
schema toch nooit 
gevolgd wordt ;); 
Als het gaat om D 
leeftijd vind ik dat 
je kids geen 
schema mee moet 
geven, gewoon 
lekker veel 
buitenspelen en 
dan zit het 
helemaal goed. 



vrouw D MD2, 5 weken rust Nee, want de laatste 
3 weken hebben we 
met het nieuwe 
team getraind als 
voorbereiding op 
volgend seizoen. 
Nieuw team en 
nieuwe trainers 
zorgden voor 
nieuwe motivatie. 

Nee, laten spelers 
tijdens training 
genoeg rusten en 
intensiteit ligt niet 
heel hoog. 

Geen 
verschil 

nee Geen schema. Geen schema. 



vrouw C D, C, B en A. JC1/JA1 
en breedte, 
afgelopen 4 jaar JD1.; 
; Over het algemeen 
4 tot 5 weken 
zomerstop. Wij 
trainen in juni door 
tot aan de 
zomervakantie (wel 
met de nieuwe 
teams). We beginnen 
1 a 2 weken na de 
zomervakantie. ; ; 
Maar voor mij gaat 
het daar niet om als 
je het over jeugd 
hebt. ; Over het 
algemeen gaat het bij 
kinderen die in de 
groei zijn er om, dat 
ze een deel van hun 
groei in de zomer 'in 
kunnen halen'. ; Veel 
sporten heeft 
namelijk invloed op je 
groei: veel energie 
gaat naar het sporten 
en minder naar het 
groeien. Nou groei je 
uiteindelijk niet 
minder, maar haalt je 
lichaam dit in 
wanneer je rust 
neemt. Jonge 
sporters groeien 
daardoor minder 
geleidelijk. ; Voor 
kinderen is die 4 
weken rust dus 
belangrijk. De andere 
kant van dit verhaal is 
dat als je veel groeit, 
(en niet alles groeit in 
de juiste 
verhoudingen 
tegelijk) je ook 

Oneens. Je kunt 
motivatie namelijk 
heel goed zelf 
beïnvloeden en 
sturen. Wel zijn ze 
minder fris. 

Wij trainen niet 
door in de 
zomervakantie. We 
beginnen aan het 
einde van de 
zomervakantie. Als 
iedereen weer fris 
is en weer fit moet 
worden. Die 2 
moeten in balans 
zijn. 

Nee ja Geen krachtschema! ; 
"Loopschema" om qua 
intensiteit net iets op 
een hoger niveau in te 
kunnen stappen. ; 
Verder geef ik ze 
rekoefeningen mee 
ivm groeien in de 
vakantie. (jeugd) 

Nee want ze 
trainen niet de hele 
zomer door, ze 
krijgen eerst rust.; 
Om tot goede 
prestaties te 
komen moet je fris 
zijn in je hoofd en 
fit zijn in je lichaam. 
Tijdens de vakantie 
kun je heel goed 
werken aan je 
frisheid (je bent er 
even uit met je 
hoofd). En van mij 
hoef je aan het 
einde van je 
vakantie niet zo fit 
te zijn als ervoor, 
maar je basis moet 
wel goed zijn. ; Een 
loopschema is 
daarin een 
hulpmiddel, omdat 
je redelijk de basis 
kunt inschatten. 
Uiteraard kan een 
intrinsiek 
gemotiveerde 
sporter ook andere 
opties zoeken 
behalve lopen. Een 
potje tennis is 
bijvoorbeeld een 
heel goed 
alternatief. En een 
keer 
mountainbiken kan 
ook geen kwaad. 



minder belastbaar 
bent en dus de kans 
op blessures groter is. 
Dit is na de 
zomervakantie vaak 
het geval. Dus daar 
moet je rekening mee 
houden. ; ; Verder 
zijn in de jeugd 1e 
jaars ook minder 
belastbaar in het 
begin, omdat de 
intensiteit opeens 
hoger is dan het 
seizoen ervoor (toen 
ze 2e jaars waren).. 
want ze trainen met 
jongens/meisjes die 
al een jaar langer in 
een hogere 
leeftijdscategorie 
spelen. Dus alles wat 
met fysiek te maken 
heeft (snelheid, 
baltempo, 
uithoudingsvermogen 
etc.) ligt op een hoger 
niveau. Bij een 
training van 1 uur bij 
JC1 doen ze fysiek 
nagenoeg net zoveel 
als dat ze in 1,5 uur 
bij JD1 deden.; ; Ik 
hoop dat je dit wat 
meer houvast geeft. ; 
; Succes met je 
onderzoek!; ; Saskia 
Bleumink. 

vrouw A MA2 4 weken             



vrouw B MB2, 1 à 2 weken Nee, ik merk wel dat 
de fysieke energie 
om alles te leveren 
vermindert. 

Kan ik niet 
inschatten. Ik sta 
aankomend jaar bij 
een nieuwe club en 
team, dus ik ken de 
meiden nog niet zo 
goed. 

Nee ja Ervoor zorgen dar ze in 
beweging blijven om 
overbelasting in de 
voorbereiding te 
voorkomen. 

Ja, daar probeer ik 
rekening mee te 
houden. ; ; Ik vind 
het belangrijk dat 
er tijdens de 
vakantie een balans 
is tussen rust en 
inspanning. Aan de 
ene kant verdient 
het lichaam rust, 
aan de andere kant 
is het lichaam ook 
al weer aan het 
opladen voor het 
nieuwe seizoen. 

vrouw D MD3, 6 weken Nee, nog steeds 
graag aan het 
hockeyen 

Nee, jonge 
kinderen. Niet zo 
veel blessures 

Geen 
verschil 

nee - - 

vrouw C JC1 4 weken Ligt eraan of er nog 
een doel is 
(kampioenschap, 
niet degraderen, 
maar ook beter de 
kom spelen, beter 
channelen) 

Ja, beter stoppen 
en op tijd weer 
beginnen 

Geen 
verschil 

ja Dat ze fit blijven Nee, de Intensiteit 
en duur zijn lager. 
En de bewegingen 
(kracht en interval) 
zijn 
gecontroleerder 
dan een 
hockeytraining. 

man C JC1 5 weken Ja. Sloom, moe Nee Ja ja Basisfitheid bij begin 
voorbereiding 

Schema is 
aangepast aan de 
zomerweken 



man A MA1 trainen 
gedeeltelijk door 
voornamelijk door 
middel van partijtjes 
te spelen gemengd 
met de dames teams 

Niet persé. Ze 
blijven wel graag 
actief maar gaan 
niet voor de volle 
100% omdat ze niet 
echt hockeyen met 
een doel. Geen 
competitie 

Nee het is juist om 
blessures te 
voorkomen als je 
bezig blijft. Begin je 
fitter aan het 
seizoen en krijg je 
niet zo vlug die 
klap op je spieren 
door in een meer 
vollenbak te gaan 
trainen 

Nee nee Niet van toepassing Ik denk van wel ze 
moeten natuurlijk 
ook nog steeds 
plezier in het spel 
hebben natuurlijk 
ga je ze wel meer 
op aansturen om 
harder te gaan 
trainen aan het 
begin van het 
seizoen maar ze 
moeten ook niet 
alles aan hockey 
wijden 

 


