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Beste leerkrachten en sportpromotoren,  
 

Het einde van het schooljaar staat voor de deur en vóór de vakantie begint, wenst de Vlaamse 

Hockey Liga jullie haar gloednieuw lerarenplatform voor te stellen waar leerkrachten, 

sportpromotoren en hockeyclubs heel wat informatie kunnen vinden over ons Hockey2School 
project.   

Zoals jullie wellicht weten heeft veldhockey de laatste jaren een positieve ontwikkeling gekend, 

dankzij de resultaten van onze Nationale Ploegen “de Red Lions, Red Panthers en Red Giants”. 

Ondanks de groei in ledenaantallen en de stijgende populariteit, merken we toch dat bepaalde 

drempels en vooroordelen blijven bestaan en dat de hockeysport voor veel kinderen nog een 

onbekende sport is.  

Nochtans verdient hockey door zijn enorme technische diversiteit en snelheid en zijn sterke 

basiswaarden, namelijk fair play, fun en spe(e)lplezier, tolerantie en solidariteit, zeker 

en vast een plaats tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, tijdens sportdagen en dit zowel in het 

Basis, als in het Secundair onderwijs en in het Buitengewoon onderwijs maar ook op 

omnisportkampjes, buitenspeeldagen etc..  

In dit opzicht heeft de Vlaamse Hockey Liga vzw in 2019 het project Hockey2School opgestart.  

Via dit project willen we zoveel mogelijk kinderen van alle leeftijden (Basis en Secundair Onderwijs, 

maar ook Buitengewoon Onderwijs) bereiken via schoolinitiatieven en gemeentelijke 

jeugdactiviteiten in samenwerking met de lokale hockeyclub zodat doorstroming naar de clubs 

op een laagdrempelige manier georganiseerd kan worden.  

Wat biedt het Hockey2School project aan? 

 workshops voor leerkrachten met hockey basistechnieken en spelsituaties  

 hockey initiaties op school tijdens de lessen LO 

 hockey initiaties op de dichtstbijzijnde hockey club tijdens een sportdag 

 het uitlenen van veilig Hockey2School materiaal 

 didactische Hockey2School brochure 

https://hockey.be/nl/hockey2school/hockey2school-brochure/ 



 Interactieve lesfiches voor een opbouwende lessenreeks 

Wensen jullie meer informatie over het Hockey2School project? Ga naar ons gloednieuw 

lerarenplatform: https://hockey.be/nl/hockey2school/ 

Jullie vinden op dit lerarenplatform:  

 extra lesfiches om hockey te geven tijdens de lessen LO 

 voorbeelden hoe een sportdag met initiaties hockey te organiseren 

 de lijst van de dichtstbijzijnde clubs met contactgegevens 

 partners waar Hockey2School materiaal kan worden geleend, gehuurd of aangekocht 

 de downloadbare Hockey2School brochure 

 hoe deelnemen aan een workshop hockey voor leerkrachten  

 hoe een hockey initiatie op school te organiseren 

Indien jullie nog vragen hebben, aarzel niet me te contacteren via joelle.dick@hockey.be. 

Ik wens jullie alvast een fantastische vakantie toe! 

Joëlle Dick 

Projectleider Hockey2School  

GSM:0475/552099 

Email: joelle.dick@hockey.be 
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