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Intro

Beste verenigingen,

We zijn aangekomen in de eerste volle week van december en inmiddels is het buiten flink

koud geworden. Afgelopen weekend werden er op het veld nog verschillende

inhaalwedstrijden gespeeld, maar veel teams gingen al lekker warm de zaal in. Hockey

Academy heeft ook voor de zaal een leerlijn ontwikkeld met oefeningen, filmpjes van

vaardigheden en tips voor de coach.



Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag wijzen op de zaalmodule die in Hockey Academy

zit en op de regelwijzigingen die doorgevoerd zijn in de zaal.

Veel succes en plezier dit zaalseizoen!

Met sportieve groet,

Hockey Academy

Terug naar boven

Zaalmodule

Wij krijgen nog wel eens de vraag of Hockey Academy er ook is voor de zaal. Daarom wijzen

we jullie hier graag op de functionaliteiten van onze zaalmodule.

3 Trainingen per week op 3 verschillende niveau's:

Basis - Wekelijkse training met veel oefenvormen om vaardigheden aan te leren

Gevorderd - Wekelijkse training met oefen- en spelvormen

Xpert - Spelvormen om situationeel wedstrijdgericht te trainen

Oefeningen zoeken: 50 spel- en oefenvormen

In 3D visualistaie, 2D animatie

Spelgericht

Onbewust (motorisch leren)

Makkelijker en moeilijker variant

Vaardigheden bekijken: 35 technieken en tactieken

Technieken - Video's: Stap voor stap weergave belangrijkste vaardigheden

Tactiek - Visualisatie, video's en omschrijving per positie

Strafcorners - Verdedigend en aanvallend

Ga snel naar de website of app en kijk wat Hockey Academy allemaal te bieden heeft voor

de zaal.

 
Let op: Je moet als begeleiding gekoppeld zijn aan een zaalteam om toegang te krijgen.

Terug naar boven



Wist je dat...

...er dit jaar weer een ingrijpende spelregelwijziging is doorgevoerd in de zaal?

De lange corner. Deze wordt toegekend wanneer de bal via een verdedigende stick

onopzettelijk over de achterlijn gaat.

Met deze aanpassing is de zaalregel van het verlaten van de bal van het speelveld via de

achterlijn nagenoeg gelijk aan die op het veld. Het verschil is de plek van nemen: op het

veld op de 23-meterlijn en in de zaal op de middenlijn (loodrecht op waar de bal over de

achterlijn is gegaan). Verder gelden dezelfde principes: opzettelijk actief over de eigen

achterlijn spelen leidt tot een strafcorner, zonder duidelijke opzet is het een lange corner, en

wordt de bal het laatst geraakt door een aanvaller, dan volgt uitslaan. Overigens geldt net

als op het veld dat een keeper de bal nog steeds van zijn legguard mag laten afkaatsen

richting de achterlijn; dit valt niet onder de opzet die tot een strafcorner leidt. 

De andere wijzigingen zijn de invoering van shootouts bij wedstrijden die een winnaar

verlangen, en als de bal via de balk de cirkel in wordt gespeeld moet deze eerst minimaal

drie meter gerold hebben. Daarnaast is ook het uit een dood spelmoment kort tegen de balk

spelen van de bal om deze daarna gelijk de cirkel in te brengen komen te vervallen als

legitiem.

Terug naar boven

Kenniscentrum

Wij hebben een Kenniscentrum waar je zelf op zoek kan naar ondersteuning. Teksten om

Hockey Academy in je vereniging te promoten, tips voor het aanpassen van een oefening of

een uitleg over het beoordelen....bezoek deze kennisbank. Mis je iets? Laat het ons weten!



Terug naar boven

Ontwikkelagenda

Via onze website en Facebook blijft je als eerste op de hoogte van onze updates.

Bekijk onze ontwikkelagenda >> of Ga naar onze Facebook pagina >>

Terug naar boven
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Hockey Academy - Kobaltweg 38 - Utrecht

Wil je de instellingen voor deze nieuwsbrief aanpassen?
Bewerk je gegevens of Schrijf je uit voor deze nieuwsbrief

This email was sent to michelprincen@gmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Hockey Academy · Kobaltweg 38 · Utrecht, Ut 3542CE · Netherlands 




