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Voorwoord
Plezier in goed leren bewegen
Steeds meer verenigingen zetten hun poorten open voor kinderen uit de leeftijdscategorie 4/5-jaar.
De KNHB wil u graag helpen om voor deze kinderen een breed bewegingsaanbod te verzorgen. In deze
uitgave vindt u een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van oefeningen. Hiermee kunt u de kinderen op
een leuke en verantwoorde manier laten bewegen, waarbij het draait om plezier.
FUN in goed leren bewegen is KEY. Vandaar ook de naam van het lesprogramma: Funkey. De KNHB biedt
dit programma voor 4/5-jarigen al sinds enkele jaren aan scholen aan. En nu is er dus ook
Funkey voor Verenigingen. Voor kinderen die op de basisschool met Funkey voor Scholen in aanraking
zijn gekomen bestaat er voortaan de mogelijkheid om verder te gaan met Funkey voor Verenigingen.
Voor de kinderen een leuke manier om lekker te bewegen, op de club waar misschien hun oudere
broertjes, zusjes en/of ouders ook al lid zijn. En voor u een mooie kans om deze jonge doelgroep aan de
vereniging te binden!
Op deze plaats wil de KNHB graag haar partner Shell bedanken, die deze uitgave voor de hockeyverenigingen mede mogelijk heeft gemaakt. Daarmee levert Shell een belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling en het veelzijdig bewegen van 4- en 5-jarige kinderen.
Maar de belangrijkste bijdrage, die levert u, op de vereniging. Daarbij wensen we u veel succes maar
vooral ook plezier. Want Funkey voor Verenigingen is FUN voor de kinderen én de begeleiders!
Paul de Ruijter
KNHB Academie
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Inleiding
Ook de jonkies willen op hockey!
De KNHB kreeg de afgelopen jaren steeds vaker de vraag vanuit verenigingen: hebben jullie een aanbod
voor de doelgroep 4/5-jarigen? Veel hockeyverenigingen willen deze leeftijdscategorie graag aan zich
binden, zowel de jongens als de meisjes.
Vaak is het zo dat oudere broertjes en/of zusjes al lid zijn van een vereniging. De jonkies gaan regelmatig mee naar de club, die vaak (nog) geen speciaal bewegingsaanbod heeft voor de 4/5-jarigen. Dit tot
teleurstelling van de jonge kinderen, die niets liever willen dan ook lid worden van de hockeyclub.
Vervolgens kiezen ze voor een andere sport die wel een aanbod heeft voor deze leeftijdscategorie. In
de praktijk blijkt dat veel van deze kinderen op latere leeftijd alsnog bij de hockeyvereniging terechtkomen, maar dan missen ze de technische basis die in de eerste jaren wordt opgebouwd.
Steeds meer verenigingen kiezen om deze reden voor een aanbod voor 4/5-jarigen, zodat kinderen
van jongs af aan bij de hockeyvereniging terecht kunnen. Ook kinderen die tijdens Funkey voor Scholen
enthousiast zijn geraakt kunnen verder gaan met bewegen bij de plaatselijke hockeyvereniging.
Met bijgaand lesprogramma Funkey voor Verenigingen kunt u voor deze doelgroep een breed bewegingsaanbod verzorgen, waarbij het plezier in bewegen voorop staat. Tijdens de lessen komen de
kinderen in aanraking met een variëteit aan grondvormen van bewegen, die aansluiten bij het natuurlijke bewegingsgedrag van 4/5-jarigen. Op die manier leren ze op een leuke en veilige manier omgaan
met sportief bewegen.
Voor deze leeftijdscategorie wordt overigens nog geen echt hockey aangeboden met echte hockeysticks. Wel maken de kinderen tijdens de lessen gebruik van knotshockeysticks. Omdat het om jonge
kinderen gaat is het verder aan te raden om voor de groepsgrootte maximaal uit te gaan van 8
kinderen met twee begeleiders. Zo kan elk kind individuele aandacht krijgen, waarbij de begeleiders
kunnen differentiëren in het bewegingsaanbod.
In deze uitgave vindt u een uitgebreide lessenreeks, waarmee u 36 weken aan de slag kunt. Ook
geven we een overzicht van leeftijdsspecifieke kenmerken en aandachtspunten, waar u tijdens het
voorbereiden en geven van de lessen rekening mee kunt houden. Verder leest u hoe een les eruit ziet
en hoe u deze naar eigen inzicht kunt aanpassen. Uiteraard kunt u, daar waar de mannelijke vorm wordt
gebruikt, ook de vrouwelijke vorm lezen.
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Leeftijdscategorie 4/5-jarigen
Hieronder zetten we enkele kenmerken op een rij van 4/5-jarigen, die van belang zijn voor het lesaanbod
voor deze leeftijdscategorie. Vervolgens komen enkele aandachtspunten aan bod, die u bij het geven van de
lessen in het achterhoofd kunt houden.
Kenmerken 4/5-jarigen
• De kinderen spelen veel alleen, maar er is een overgang naar spelen met anderen.
• Motorische ontwikkeling 4/5-jarigen:
– Ze hebben plezier in alle grondvormen van bewegen: rennen, klimmen, springen etc.
– Ze kunnen redelijk tot goed werpen en vangen.
– Ze hebben over het algemeen een goede lichaamsbeheersing.
– Gecompliceerde bewegingen zijn mogelijk (touwtjespringen).
– De voorkeurshand ontwikkelt zich.
• Spel- en speelontwikkeling:
– Ze kunnen alleen spelen, maar ook met andere kinderen.
– Ze ontwikkelen hun eerste vriendschappen.
– Ze begrijpen eenvoudige spel- en speelregels.
– Ze kunnen aan groepsspelletjes deelnemen.
– Ze hebben belangstelling voor combinaties van speelmaterialen.
– Ze bouwen hun speelwereld op via imitatie en fantasie.
– Ze ontwikkelen doelbewustheid.
• De kinderen hebben een grote bewegingsdrang.
• De kinderen zijn vooral visueel ingesteld.
• De kinderen hebben een rijke fantasie, spelen vaak uit zichzelf en bedenken tijdens hun spel vaak
eigen oplossingen.
• De kinderen hebben moeite met concentratie en zijn snel afgeleid.
• De kinderen zijn snel moe, maar ook snel hersteld.
Aandachtspunten voor de les
• Bied alle lesonderdelen zoveel mogelijk aan in spelvorm en met een speels karakter.
• Probeer zoveel mogelijk elke les rondom één thema aan te bieden. Gebruik hierbij de verhaalvorm;
deze prikkelt de fantasie van de kinderen. Geef ook ruimte voor eigen ontdekkingen!
• Probeer zoveel mogelijk voor te doen in plaats van uit te leggen. De kinderen zijn op deze leeftijd
visueel ingesteld en leren op deze leeftijd door te kijken en na te doen (imiteren).
• Houd rekening met wat de kinderen wel/niet kunnen. Bijvoorbeeld wat betreft tellen: 1 + 1 kunnen ze 		
(nog) niet oplossen, maar ze weten wel wat 1 bal + nog 1 bal is!
• Kinderen zijn één met hun lichaam en zitten in een bewegingssituatie. Het is daarom belangrijk om
aanwijzingen niet ‘op het lichaam’ te geven, bijvoorbeeld: houd je linkerhand iets gedraaid. In plaats
daarvan zou je kunnen zeggen: mik de bal richting de bomen. Dit noemen we landschappelijke
aanwijzingen, die verwijzen naar de buitenwereld. Deze werken beter voor de kinderen dan te verwijzen
naar hun lichaam.
• Kinderen in deze leeftijdscategorie kennen weinig gevaar; let daarom extra op veiligheid en goede
begeleiding.
• De binding met de ouders is sterk; de kinderen hebben extra behoefte aan persoonlijke aandacht en
veiligheid.
• Laat de kinderen veel en op verschillende manieren bewegen om aan hun bewegingsdrang tegemoet
te komen.
• Laat oefeningen niet te lang duren. Kijk goed naar hun concentratiecurve en houd daar rekening mee
in de lengte van oefeningen en afwisselingen en het aanbieden van variaties.
• Benader de kinderen altijd op een positieve wijze; benadruk altijd wat goed gaat!
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Adviezen en ideeën
Met deze uitgave kunt u 36 weken aan de slag met een breed bewegingsaanbod voor
4/5-jarigen. Het lesprogramma is verdeeld in drie periodes, te weten:
• Periode 1 – Vanaf aanvang seizoen tot de herfstvakantie
– 10 lessen buiten
• Periode 2 – Vanaf herfstvakantie tot einde jaar
– 10 lessen buiten + 2 lessen binnen
• Periode 3 – Vanaf januari tot einde seizoen
– 4 lessen binnen + 10 lessen buiten
Volgorde van de lessen
Het is mogelijk om de lessen in de aangegeven volgorde te geven. Ook kunt u zelf combinaties van
grondvormen samenstellen (kijk voor meer informatie onder het kopje ‘Overzicht grondvormen van
bewegen’ op pagina 12). Op die manier kunt u de kinderen de onderdelen die ze leuk vinden nog een
aantal keren achter elkaar aanbieden. Die flexibiliteit zit in het programma!
Afstanden tussen pylonen en/of spelers
Op de tekeningen zijn geen afstanden van veldjes aangegeven. Zorg als begeleider dat u bij de oefeningen de afstanden tussen pylonen en/of kinderen niet te klein of te groot maakt. De afstanden zijn
uiteraard ook afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de kinderen, maar over het algemeen geldt
het volgende:
• Afstanden moeten niet te klein zijn … want anders is er gevaar voor tegen elkaar oplopen, te weinig
uitdaging en bijvoorbeeld te snel getikt worden in een tikspel.
• Afstanden moeten niet te groot zijn … want het is niet de bedoeling dat kinderen te grote afstanden
moeten afleggen om iemand te tikken, dat het te inspannend gaat worden en dat de groep te ver uit
elkaar komt te staan.

08

Funkey lesmap voor verenigingen

Adviezen en ideeën
Tussentijdse activiteitendagen met combinaties van sportvormen
Het is leuk als de vereniging regelmatig een activiteit organiseert, bijvoorbeeld bij de start of afsluiting van
een lessenreeks. Combinaties van verschillende sport- en spelvormen zijn dan goed mogelijk, bijvoorbeeld:
• Een middag met voetbal-, handbal- en spelvormen met knotshockey.
• Een middag met een spelencircuit.
• Een middag met wateractiviteiten.
• Combinaties van bovenstaande activiteiten.
Om deze middag extra aansprekend te maken voor de kinderen is het aan te raden om hier een thema aan
te koppelen, compleet met aankleding, aankondiging etc.
Einde periode of lessenreeks
Voor de kinderen én begeleiders is het leuk om een bepaalde periode of het seizoen feestelijk af te sluiten.
Dat kan in de vorm van een activiteitendag, zoals hierboven beschreven. Andere mogelijkheden zijn een
afsluitende themabijeenkomst ook voor de ouders en familie, een fotoboekje van dat seizoen of een collage
van tekeningen.
Methodische uitbouw en mogelijkheden tot differentiatie
In alle lessen gaan we uit van een eerste bewegingsaanbod en één of enkele variaties daarop. Het is verstandig om eenvoudig te beginnen en vervolgens – als het loopt – de les uit te bouwen. De mogelijkheden
voor uitbouw zijn uiteraard afhankelijk van het niveau van de groep, maar ook van de leeftijd. Zo is het
mogelijk om voor 4-jarigen en voor 5-jarigen een les op verschillende wijzen op- en uit te bouwen. Ook kunt
u binnen één les voor de verschillende niveaus en/of leeftijden differentiëren.
Thema’s per les
Elke les heeft een speciaal thema, bijvoorbeeld Feestje, Politie, Circus of Dierentuin. Om de kinderen in de
sfeer van het thema te krijgen, zijn er diverse mogelijkheden:
• Het vooraf en/of achteraf opsturen van een tekening over het thema.
• Een kledingstuk aantrekken dat met het thema te maken heeft, bijvoorbeeld een feestmuts of
een politiepet.
Voetbalactiviteiten
Voetbal is een spelvorm die zeer geschikt is voor jonge kinderen. Over het algemeen spelen zij op straat,
op het schoolplein of achter in de tuin vrij snel en zelfstandig een vorm van voetbal. Het lesaanbod kunt u
daarom prima combineren met voetbalspel- en wedstrijdvormen. Dat kan aan het begin en aan het einde
van een les, of zelfs als tweede activiteit naast dit programma lopen.

Eventuele spel- en wedstrijdvormen kunnen zijn:

1:1

2:2

3: 3

4:4

met 2 doeltjes

met 4 doeltjes

met 4 doeltjes

met 4 doeltjes

Een team verdedigt twee doeltjes en valt bij de andere twee doeltjes aan.
Veldje 1

Eventuele doordraaivorm:
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3

Team 1 tegen Team 2
Team 1 tegen Team 4
Team 1 tegen Team 3

Team 3 tegen Team 4
Team 2 tegen Team 3
Team 4 tegen Team 2

Veldje 2

Team 1

Team 3

Team 2

Team 4
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Adviezen en ideeën
Een andere doordraaivorm:
Veldje 1		
		

Veldje 2		

Veldje 3

Team 1

Team 2

Team 3

Team 4

Team 5

Team 6

Na elke speelronde van bijvoorbeeld zeven minuten schuiven de teams door:
• Teams 1 – 2 – 3 draaien één plaats (veldje) met de klok mee door en dragen een geel shirt.
• Teams 4 – 5 – 6 draaien één plaats (veldje) tegen de klok in en dragen een rood shirt.
• Het speelschema wordt dan:

				
Ronde 1
				
				

Wedstrijd		
Veldje
Team 1 – Team 4			 1
Team 2 – Team 5 		 2
Team 3 – Team 6		 3

Ronde 2
				
				

Team 3 – Team 5		 1
Team 1 – Team 6			 2
Team 2 – Team 4 		 3

Ronde 3
				
				

Team 2 – Team 6		 1
Team 3 – Team 4		 2
Team 1 – Team 5			 3

In bovenstaande voetbalspel- c.q. wedstrijdvormen komen alle centrale kenmerken van het voetbalspel
naar voren, namelijk aanvallen, verdedigen en omschakelen (bij balverlies en balwinst). Aangezien het
voetbalspel veel overeenkomsten heeft met het hockeyspel, zijn deze kenmerken direct naar het
hockeyspel te vertalen.
Het is daarom sterk aan te raden om voetbalspel- en wedstrijdvormen ook aan 4/5-jarigen aan te bieden. Ook gezien het feit dat zij dat in hun eigen spel al zelf doen. Uiteraard is het ook mogelijk om deze
spel- en wedstrijdvormen te doen met knotshockeysticks en/of handbalvormen met grote of kleinere
ballen.
Organisatie en aantal deelnemers
Alle lessen en benodigde materialen zijn gebaseerd op 8 deelnemers en bij voorkeur 2 begeleiders.
Het kan natuurlijk zo zijn dat er 2x8, 3x8 of zelfs 4x8 deelnemers zijn. Hoe kunt u dat organiseren
zodat er binnen 1 lesuur ook met meer dan 8 deelnemers gewerkt kan worden?! Het is aan te raden
om sowieso alle 4 de oefeningen van te voren uit te zetten voordat u begint, ook met 1 groepje van 8
deelnemers.
In de 1e plaats heeft u dan natuurlijk meer begeleiders nodig en het advies blijft staan dat u voor elke
8 deelnemers 2 begeleiders dient te hebben. Dus bij 16 deelnemers 4 begeleiders, bij 24 deelnemers 6
begeleiders en bij 32 deelnemers 8 begeleiders.
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Adviezen en ideeën
U zou kunnen overwegen om bij meerdere groepen zeker 2 begeleiders per groep in te zetten, maar
daarnaast ook een coördinator die het geheel en de tijdbewaking van het doordraaien in de gaten houdt.
In de 2e plaats kunt u van te voren 4 oefeningen uitzetten en met een doordraaischema gaan werken. In
onderstaand overzicht worden voorbeelden weergegeven. Na 10-12 minuten wordt er dan doorgedraaid.

Doordraaischema met 2 groepen
van 8 deelnemers = 16 totaal
Totaal 4 begeleiders (+ 1 coördinator?)

oefening 1

oefening 2

groep van 8 kids

oefening 4

oefening 3
groep van 8 kids

Doordraaischema met 3 groepen
van 8 deelnemers = 24 totaal
Totaal 6 begeleiders (+ 1 coördinator?)

oefening 1

oefening 2

groep van 8 kids

groep van 8 kids

oefening 4

oefening 3
groep van 8 kids

Doordraaischema met 4 groepen
van 8 deelnemers = 32 totaal
Totaal 8 begeleiders (+ 1 coördinator?)

oefening 1

oefening 2

groep van 8 kids

groep van 8 kids

oefening 4

oefening 3

groep van 8 kids

groep van 8 kids
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Adviezen en ideeën
Hoe zien de lessen eruit?
Trainers/begeleiders
• Het is belangrijk dat u (professionele) affiniteit heeft met de leeftijdsgroep 4/5-jarigen.
Kleuterleidsters, groepsleerkrachten, (kinder)fysiotherapeuten, onderwijzers en/of leraren (LO)
hebben allemaal een pedagogisch-didactische achtergrond om op een veilige en verantwoorde wijze
met 4/5-jarigen om te gaan.
• Het is verstandig om gebruik te maken van één of meerdere assistenten, die affiniteit heeft/hebben
met de doelgroep.
• Kiest u in de winter voor een voortzetting in een gymnastiekzaal? Dan is het uitermate belangrijk dat
u alléén materialen gebruikt die binnen dit programma worden aangegeven!
• Van u wordt verwacht dat u de lessen verzorgt in trainingskleding.
• U heeft een goede lesvoorbereiding gedaan. U heeft een kopie of een uitdraai van de les en/of de
lesonderdelen bij zich.
• De KNHB Academie zal op termijn met een scholingsaanbod komen voor begeleiders.
Materialen
De meeste materialen die nodig zijn voor de lessen zijn over het algemeen aanwezig bij de hockeyvereniging (zie de materialenlijst op pagina 92). Waar nodig kunnen verenigingen materialen zelf
aanschaffen. De KNHB stelt eenmalig materialen ter beschikking.
Thematische aanpak
Elke les heeft een speciaal thema, zoals Boerderij, Sesamstraat of Beren. Het is belangrijk dat de begeleiders verhalen vertellen rondom het betreffende thema. Op die manier komen de kinderen in de sfeer
van het thema.
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Adviezen en ideeën
Veiligheid en groepsgrootte
Veiligheid staat altijd bij elke les voorop. Van het begin tot het einde; van de aankomst van de kinderen
tot het moment dat zij door hun ouders worden opgehaald. Tijdens de lessen is het daarom raadzaam om
met twee begeleiders te werken, waarbij de ideale groepsgrootte maximaal 8 kinderen is. Onder veiligheid
verstaan we zeker ook de emotionele en pedagogische veiligheid die we de kinderen moeten bieden. Voor
kinderen – zeker in deze leeftijdscategorie – is het zeer belangrijk dat zij zich thuis en vertrouwd voelen op
de hockeyvereniging.
Overzicht grondvormen van bewegen
In elke les zitten vier grondvormen van bewegen. Deze zijn weergegeven in kleuren die ook bij de lessen zelf
terugkomen. Op deze wijze krijgen de begeleiders inzicht in welke grondvormen zij aanbieden. Bovendien is
het mogelijk om zelf een aantal grondvormen van verschillende lessen met elkaar te combineren!

Grondvormen
Tikspelen

Springen

Lopen en gaan

Samen/alleen

Balanceren

Trappen, slaan en stoppen

Jongleren

Muziek en ritme

Rollen, stuiten, werpen en vangen

Knotshockeyvormen

Opbouw van een les
Elke les bestaat uit vier onderdelen, waarbij ieder onderdeel staat voor één grondvorm van bewegen.
Daarnaast zit er een kop en een staart aan elke les, de zogenaamde inleiding en afsluiting.
Een les duurt in totaal ongeveer zestig minuten.

Voorbeeld lesopbouw:
a) Inleiding op thema		(ca. 5-10 minuten)
b) Oefening 1 		(ca. 10-15 minuten)
c) Oefening 2 		(ca. 10-15 minuten)
d) Oefening 3 		(ca. 10-15 minuten)
e) Oefening 4 		(ca. 10-15 minuten)
f) Afsluiting		(ca. 5-10 minuten)
Vaak kun je met een tik- en/of overloopspel de les beginnen en eindigen. Het is belangrijk dat de kinderen
aan het begin in de sfeer en het thema van de les komen. Zorg verder dat er ook een duidelijk einde aan de
les zit. Naast de opgenomen tikspelen zijn er op internet tal van spelen voor 4/5-jarigen te vinden: diverse
tikspelen, kringspelen, loopspelen, overloopspelen en stiltespelletjes. Daarnaast is er genoeg informatie te
vinden over kleutergymnastiek.

