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Den Haag 17 maart  

Hoi allemaal,  

Sinds eergisteren zijn de regels van RIVM t/m 6 april a.s. van kracht gegaan en kunnen we tenminste drie  
weken niet trainen. Natuurlijk weten we nog niet hoe lang deze periode gaat aanhouden. We gaan er wel  
van uit dat er hierna weer wedstrijden voor de deur staan. Het is belangrijk om fit te blijven voor de  
wedstrijden die nog komen gaan. Iedere dag trainen is niet nodig en verstandig. Het advies is om net zo  
vaak te blijven trainen als je al deed.  

Houd ook de huidige ontwikkelingen in de gaten w.b.t de richtlijnen van RIVM. Op dit moment kun je nog  
individueel hardlopen.  

Ben je ziek en heb je koorts? Dan mag je niet trainen! Zorg dat je dan goed uitziekt voordat je weer  
begint.  

In groepjes trainen JA/NEE?  
De vraag is of je ook met kleine groepjes mag gaan hardlopen of gaan hockeyen.  

 Het advies van het RIVM is om ten minste 1,5 meter afstand te houden en sporten in groepsverband  
niet te doen.  

 Doe je dit toch dan is het advies om dit in kleine groepen te doen van maximaal 4 personen, altijd  
dezelfde groepssamenstelling te hebben en niet steeds te wisselen van groep en dit absoluut niet te  
doen als je verkouden bent, moet hoesten of koorts hebt. Je kan dit bv met je eigen familie doen.  

Hockey is een sport waarbij met name kracht, coördinatie, behendigheid en conditie van belang is. Je  
hebt nu de tijd om aan je zwakke punten te werken en deze te verbeteren.  

We gebruiken hierbij de WarmingUp App. Deze kan je eenvoudig downloaden op je telefoon. Voordat je  
de training start, moet je eerst de oefeningen goed bestuderen, het is belangrijk namelijk dat je de  
oefeningen goed uitvoert.  

Voor alle zekerheid communiceren we dat het niet mogelijk is – tot nader orde – om op HCWV 
te gaan trainen!  

Veel plezier en succes ermee! 

Trainingcoördinatie  HCWV 
 
 

WarmingUp App  
Download:  

App Store : https://apps.apple.com/nl/app/warmingup-app/id980877829 

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.intoapps.warmingup  

 

 

Smallpdf User
Stempel



 2  

De trainingen bestaan uit  

1. Een aantal vaste onderdelen  
Dit is een algemene uitleg van de oefeningen. Bij 2. Beschrijven we jouw weekprogramma.  

Warming up  
- Start iedere training met 3 minuten inlopen op een rustig praat-tempo.  

- Doe vervolgens rekoefeningen die je nodig vindt.  

- Loop ABC:  
o Open WarmingUpp App  
o Kies hockey (als je de app de allereerste keer gebruikt)  
o Inloggen hoeft niet, klik op de 3 streepjes bovenin het scherm  
o Kies Oefeningen  
o Scroll door de oefeningen van Fase 1: Voorbereiding  
o Kies uit fase 1 Loop-ABC. Dit duurt 2 minuten. (Hier zijn verschillende variaties op)  

- Loop vervolgens versnellingen.  
o Zie Fase 1: Voorbereiding. Je kan dit met of zonder stick doen.  

Stickbehendigheid  

- De app heb je hierbij niet nodig  
o Bal hooghouden  

§ Allerlei variaties hierop  
o Achtjes maken met de bal om bv 2 pionnen heen:  

§ Met klok mee tegen klok in, zo snel mogelijk. Van links naar rechts, voor  
achterwaarts etc.  

o Etc.  

Krachtprogramma (motorische vaardigheden)  
- Open weer de app, zoals boven vermeld staat, kies nu uit Fase 2: Motorische Vaardigheden de  

volgende oefeningen:  
o Diepe overhead squat  
o Eenbenige hoogte- en vertesprongen  
o Schaatssprongen (en daarna terug dribbelen)  
o Figure skater  
o Inchworm  
o Uitvalspas met stick boven het hoofd  
o Vier kwadrantensprong  

Verder nog 2 aanvullende oefeningen die niet in de app staan.  
o Planken  

§ Steun 30 sec: Navel intrekken en billen aanspannen. Als je kantelt in je rug dan  
de oefening stoppen. Iedere training 10 sec erbij.  

o Brug  
§ Houdt 30 sec aan  
§ Strek vervolgens eerst je linkerbeen 30 sec en dan rechts  
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Voetenwerk  

Voor hockey is voetenwerk heel belangrijk. Je traint dit met de training met een loopladder. Je kan dit  
thuis namaken:  
Zet 2 strepen op de grond van 2 meter lang met afstand van ruim 2 voeten tussen de strepen.  

- Naast de strepen staan, 2 voeten ertussen in, 2 voeten ernaast, 2 voeten ertussen, 2 voeten  
andere ernaast. Terug sprinten. 5x  

- Met de voeten uit elkaar staan buiten de strepen, 2 voeten erin, 2 voeten eruit, 2 voeten erin, 2  
voeten eruit. Terug sprinten. 5x  

- Met gezicht naar 1 streep toe staan, 2 voeten over de eerste streep, dan weer terug springen  
met 2 voeten. Terug sprinten. 5x.  

Je kan hier voor jezelf allerlei variaties opmaken.  

Cooling down  
- 5 minuten rustig uitlopen en zonodig spieren rekken die je voelt.  

2. Jouw weekprogramma  

Voor de komende 3 weken hetzelfde programma. Je kan het voor je zelf per week iets zwaarder maken  
als je wilt. In de app worden ook variaties aangegeven.  

Training 1:  
- Warming up  

- Stickbehendigheid: 10 minuten  
- Krachtprogramma:  

o Doe alle oefeningen zoals beschreven als in de app.  

- Cooling down  

Training 2:  
- Warming up  

- Loopprogramma:  
o 1 minuut rennen met laatste 5 sec aanzetten tot bijna sprint. Daarna 30 sec wandelen.  

Dit 10x herhalen.  
o Pylonenloop: doe dit op 80%, neem 10 pionnen en zet ze 3 meter uit elkaar. Doe de  

oefening 2x. Houdt tussendoor 1 minuut pauze. (Uitgelegd in de WarmingUp app Fase 3:  
Hockey Vaardigheden.)  

o Rennend de grond aan tikken. Laat de 10 pionnen staan. Tik bij iedere pion met 2  
handen de grond aan. Houdt hierna 30 sec pauze. Herhaal dit 3x.  

- Voetenwerk (totaal 5 minuten)  
- Cooling down  
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Training 3:  

- Warming up  

- Stickbehendigheid: 10 minuten  

- Krachtprogramma:  
o Doe alle oefeningen zoals beschreven in de app.  

- Cooling down  

Training 4:  

- Warming up  

- Stickbehendigheid 10 minuten  

- Loopprogramma:  
o 1-2-3-4-3-2-1 minuten hardlopen. Steeds 1 minuut pauze tussendoor. Loop op 80%,  

probeer steeds hetzelfde temp te lopen. Hierna 3 minuten rust en dan nog een keer alles  
herhalen.  

o Uit WarmingUp app, uit Fase 3: zijwaarts hinkelen met sprint.  
- Voetenwerk (5 minuten)  
- Cooling down  
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