Hockeyclinic 9 april 2015 - door Robbert Paul Aalbregt
De KNHB vindt het belangrijk dat kinderen op school op een leuke en verantwoorde wijze
kennis maken met hockey. Daarom vormen de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding een
uiterst belangrijke doelgroep, die we graag op de hoogte stellen van ontwikkelingen in het
hockey.
De clinic is gegeven door Robbert Paul Aalbregt, 49
jaar, 17 jaar docent LO, 20 jaar Hoofdklasse coach
dames/heren,13 jaar Nederlands jeugdtrainer/coach,
al jaren KNHB docent, eigen bedrijf AAL 2 WIN voor
hockeyclinics en presentaties.
Robbert Paul Aalbregt is als trainer/coach reeds 20
jaar werkzaam in de Hoofdklasse. Het begeleiden van
spelers en het overbrengen van sportbeleving is zijn
passie. Hij heeft 13 jaar ervaring in het begeleiden
van jeugd in het Nederlandse hockey waarvan 5 jaar als bondscoach van Nederlandse
jeugdteams, te weten Ned. B meisjes en Jong Oranje Dames. Robbert Paul Aalbregt heeft als
trainer/coach met zijn aanpak en visie vele successen geboekt.
Tijdens deze workshop werd ingegaan op de lesmap Kennismaken met hockey in het
Voortgezet Onderwijs die de KNHB heeft ontwikkeld samen met de Stichting Leerplan
Ontwikkeling (SLO). De lesmap is speciaal voor de eerste twee leerjaren van het Voortgezet
Onderwijs. Met de lesmap proberen we leerlingen op een motiverende, inspirerende,
leerzame en veilige manier kennis te laten maken met hockey.
Tijdens de workshop heeft u kunnen ervaren hoe veel leerlingen op een veilige manier actief
bezig zijn in een kleine ruimte. Hockey aanbieden op school kan iedere LO-docent!
In deze reader ontvangt u de inleidende tekst van de lesmap en een van de gebruikte
oefeningen. De rest van de oefeningen staan in de lesmap, die u ook ontvangt.
Meer informatie over schoolhockey is te vinden op www.knhb.nl en de lesmap is digitaal te
vinden op www.sportensamenregelen.nl
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