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Organisatie van een sportdag op de club voor 2 klassen van de basisschool  

Voor deze type sportdag kan er beroep gedaan worden op 1 hockey lesgever met 3 leerkrachten van 
de school. Briefing van de leerkrachten gebeurt op voorhand. De oefeningen worden hen enkele 
dagen ervoor opgestuurd en eventueel besproken. 

Verloop van de dag -> 2 x circuits van 4 oefeningen + toernooi 

9u: veld opzetten 
9u30: aankomst kinderen (max 48) -> indeling in 4 groepen + uitleg over het materiaal en de  
veiligheid -> elke volwassene neemt 1 groep 
9u45: start activiteiten -> 1ste circuit van 4 oefeningen -> 15 min per oefening (draaien en uitleg 
inbegrepen) -> einde 10u45 
10u45 – 11u: pauze 
11u-12u: 2de circuit van 4 oefeningen 
12u – 13u: lunch 
13u - 14u30 hockeytoernooi -> 8 groepen 6 tegen 6 (of 5 tegen 5) op 1/8 veld.  

 

Voorbeelden van circuit oefeningen 

Passen (push) en aannames (stoppen) 

 Materiaal: Hockey2School materialenpakket (stick + bal) + potjes  

 Aantal leerlingen: 8-12 

 Activiteit:  

1. technische uitleg over passen en aannames  

2. oefenen van passen en aannames  → leerlingen staan per 2, +/- 5 tot 10m 

(afhankelijk van leeftijd en niveau dichter/verder) uit elkaar en passen naar elkaar. 

3. spelvorm: leerlingen staan per 2 (maximum aantal leerlingen hangt af van plaats in 

de zaal), +/- 7 tot 12 m (afhankelijk van leeftijd en niveau) uit elkaar en passen naar 

elkaar. Tussen beide leerlingen worden 2 potjes gezet waartussen de bal moet rollen. 

Als de leerlingen tussen de potjes passen → 1 punt -> maximum aantal punten halen.  
 

 variant: leerlingen staan +/- 5 tot 10m (afhankelijk van leeftijd en niveau 

dichter/verder) uit elkaar. Potjes kunnen ook dichter of verder uit elkaar 

worden gezet.  

Drijven 

 Materiaal: Hockey2School materialenpakket (stick + bal) + potjes  

 Aantal leerlingen: 8-12 

 Activiteit:  

1. technische uitleg over drijven 

2. oefenen op drijven: enkele keren van ene kant van het veld naar andere kant met 

bal aan de stick. Daarna oefenen op fluitsignaal drijven, stoppen + rond potje 

drijven. 

3. spelvormen: 

ii. estafette (met of zonder potjes om errond te draaien 

iii. 1,2,3 piano: de leerlingen drijven van de ene kant naar de andere  
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Technisch parkoer 

 Materiaal: Hockey2School materialenpakket (stick + bal), potjes, kegels, bank/balk, doeltjes) 

 Aantal leerlingen: 8-10 

 Activiteit: drijven, slalommen, passen en op doel schieten 

Een groep leerlingen (+/-5) stelt zich op om het parkoer uit te oefenen.   

1. X1 past de bal naar X2 die de bal aanneemt 

2. X2 slalomt tussen de potjes 

3. X2 past tegen de bal en neemt de bal terug aan 

4. X2 draait rond potje  

5. X2 pusht naar X3 die de bal aanneemt 

6. X3 slalomt tussen de kegels door 

7. X3 past tegen de balk en neemt de bal terug aan 

8. X3 passeert de 3 potjes via rechts  

9. X3 scoort in doel 

 Variant: naargelang aantal leerlingen kan gedifferentieerd worden op tijd. Het parkoer kan 

moeilijker of gemakkelijker gemaakt worden. Het voorgestelde parkoer is reeds van een 

middelmatig niveau en kan simpeler gemaakt worden door punt 3 en 7 eruit te laten. Het 

doel kan ook groter of kleiner gemaakt worden om het scoren te vergemakkelijken of 

moeilijker te maken.  

 


