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Samenvatting  
 
 
Het hockeyplan Brabant betreft een van de zeven kernsportplannen die als onderlegger dienen voor het 
provinciaal beleid 'Sportplan Brabant 2016'. Het kernsportplan is in opdracht van de provincie Noord-Brabant 
opgesteld door Sportservice Noord-Brabant / Olympisch Netwerk Brabant, in samenwerking met de betrokken 
stakeholders, zoals de KNHB, betrokken verenigingen en gemeenten. Doel van dit plan is enerzijds een ‘foto’ 
van de huidige situatie rond het Brabantse hockey te schetsen (denk aan statistieken en sterkten, zwakten, 
kansen, bedreigingen) en anderzijds de investeringsbehoefte te schetsen (bijvoorbeeld: ligt de focus op 
ondersteuning van topevenementen of eerder op de realisatie van een topaccommodatie?). Met nadruk 
stellen wij dat de kernsportplannen een momentopname zijn, voortkomend uit de sportsector zelf, en niet (per 
se) de visie van Gedeputeerde Staten weergeven.  
 
Algemeen 
Hockey is met recht aangewezen als kernsport in Brabant: hockey is na voetbal de meest beoefende sport in de 
provincie. Brabant telt 70 hockeyverenigingen met een kleine 50.000 leden en heeft daarmee een groot 
aandeel (22%) in de hockeysport van Nederland. Bovendien heeft het hockey in Brabant een hoge 
groeipotentie. Hockey kent een sterke, gezonde en professionele verenigingscultuur, welke bijdraagt aan de 
sportieve identiteit van Brabant. Door de brede maatschappelijke inzetbaarheid is hockey bij uitstek ook 
geschikt als middel voor het bereiken van brede maatschappelijke en economische doelen. Hockey is een 
typische studentensport, en daarmee een middel om de regionale kennisinfrastructuur te versterken. Voor 
Brabant speelt de hockeysport dus een grote rol, niet alleen om aantrekkelijk te zijn voor studenten maar ook 
om kenniswerkers te behouden en aan te trekken. Daarnaast is hockey in te zetten voor bredere sociale en 
gezondheidsdoelstellingen. Hockey komt steeds meer binnen het bereik van mensen die eerder niet of niet zo 
vaak met sport, laat staan met hockey, in aanraking zijn gekomen. Tot slot maakt de sterke Brabantse 
vertegenwoordiging in de top van de hockeysport, het hockey tot een uitstekende ambassadeur voor een 
gezond, sportief en aantrekkelijk Brabant.   
 
De provincie beschikt over vier sterke regionale hockeybolwerken (Den Bosch, Tilburg, Eindhoven/Helmond, 
Breda) en presteert in alle topsportcategorieën bovengemiddeld. Het damesteam van HC Den Bosch is in de 
afgelopen 13 jaar 12 keer landskampioen geworden en de laatste 11 jaar op rij winnaar van de Europa Cup I. 
Daarbij levert Brabant zowel bij de vrouwen als bij de mannen een belangrijke bijdrage aan de prestaties van 
de nationale elftallen. 
 
Bijzondere breedte- en gehandicaptensport 
In absolute zin beschikken nog niet veel Brabantse hockeyverenigingen over een aanbod voor mensen met een 
verstandelijke (G-) of lichamelijke (LG) beperking. Relatief gezien loopt Brabant binnen Nederland echter 
voorop met aanbod voor lichamelijk gehandicapten. De hockeybond streeft naar verdubbeling van 
dit aanbod in de periode tot 2015. in potentie zijn hockeyaccommodaties bij uitstek geschikt voor  
maatschappelijke verbreding. In randvoorwaardelijke sfeer is het belangrijk dat clubs gestimuleerd worden om 
het aanbod voor G- of LGhockey op te zetten binnen hun vereniging, en dat er professioneel kader beschikbaar 
is voor de begeleiding van de doelgroep. 
 
Talentontwikkeling 
De hockeysport lijkt zich steeds meer in het westen van Nederland te concentreren. Het tophockey in Brabant 
kent nu nog een sterke positie, maar het gevaar dreigt dat talenten naar het westen trekken. Om dit te 
voorkomen, wil de hockeysport in Brabant investeren in activiteiten op het gebied van regionale 
talentontwikkeling. Bovendien zou het versterken van de hockeybolwerken door het realiseren van 
toptrainingsaccommodaties een impuls betekenen voor regionale opleidingscentra voor talententrainingen 
hockey. 
 
Ten aanzien van techniek en innovatie in de hockeysport neemt de KNHB deel aan een aantal 
innovatieprojecten in samenwerking met TNO en InnosportNL, bijvoorbeeld op het vlak van accommodaties, 
materialen (veiligheid, prestatie) en meetinstrumenten. Concrete plannen voor het realiseren van 
hockeyfieldlabs in Brabant zijn er nog niet. 
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Accommodaties 
Brabantse tophockeyverenigingen beschikken over basisaccommodaties  voor tophockey op clubniveau. Dit 
wordt gefinancierd en gefaciliteerd door lokale overheden en de clubs. Echter, om te kunnen voldoen aan    
a) de door de KNHB geschetste minimale randvoorwaarden en ambities voor hoofdklassenclubs; 
b) de ambitie van de provincie om de kernsport hockey op topniveau in Brabant te waarborgen; 
c) de ambitie van de provincie voor het aantrekken van tophockeyevenementen; 
dienen de vier hockeybolwerken in Brabant  nog een slag te maken zodat hockey op topniveau in een 
topomgeving kan worden gewaarborgd en gefaciliteerd. Het tophockey in Noord Brabant is gediend met een 
sterke onderlinge concurrentiepositie, waardoor tophockey op de kaart blijft staan in Noord-Brabant.  
 
De vier hockeybolwerken in Brabant beschikken bovendien geen van allen over een accommodatie die geschikt 
is voor het houden van topsportevenementen van het niveau Wereldkampioenschap (hierna WK) en Europees 
Kampioenschap (EK). De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (hierna KNHB) geeft aan dat dergelijk 
toernooien binnen Nederland worden gehouden in voetbalstadions en deze stadions daarop tijdelijk worden 
aangepast (bijvoorbeeld het WK veldhockey 2014 in het stadion van ADO Den Haag). Vanuit de hockeysport in 
Brabant is de behoefte geuit aan upgrading van de bestaande accommodaties van de hockeybolwerken naar 
topaccommodaties die: 
• internationale topsportevenementen kunnen dragen, zoals de Europacup 1 en 2 voor clubteams, Euro 

hockeyleague (EHL), jeugd EK’s en WK‘s en interlands; 
• als toptrainingsaccommodatie fungeren, inclusief faciliteiten voor regionale talentenontwikkeling; 
• geschikt zijn voor rolstoelhockey/gehandicaptenhockey; 
• multifunctioneel gebruikt kunnen worden. 
 
Evenementen 
De KNHB heeft als uitgangspunt dat er jaarlijks een internationaal topsportevenement in Nederland 
plaatsvindt. Dit biedt kansen voor Brabant en de KNHB heeft de provincie schriftelijk te kennen gegeven dat 
verenigingen met een vaste tribune/klein stadion daarvoor in aanmerking komen. Het gaat dan om 
interlandwedstrijden, Champions Trophy, EK’s en WK’s voor jeugd, etc. 
 
Kansen voor de toekomst.... 
Voor het naar een (nog) hoger niveau tillen van de hockeysport in Brabant zijn er nog een aantal 
aandachtsgebieden te vermelden. Zo is er nog veel winst te behalen in de samenwerking en afstemming tussen 
clubs onderling, de doorontwikkeling van hockeybolwerken en het creëren van aanbod voor de 
gehandicaptensport. Tevens liggen er nog vele kansen in de bredere maatschappelijke inzetbaarheid;  allianties 
met het onderwijs, met maatschappelijke organisaties, het aanbieden van gedifferentieerd sportaanbod, etc. 
En het feit dat Brabant tot op heden goed vertegenwoordigd is in het tophockey, biedt geen garantie voor de 
toekomst. Talentvolle jeugd zet zijn/haar hockeycarrière nog te vaak voort buiten Brabant. Wegens het 
ontbreken van hoogwaardige en onderscheidende tophockeyaccommodaties kent het clubhockey nog geen 
optimale trainings- en wedstrijdaccommodaties, en is Brabant niet in de optimale positie om gastheer te zijn 
voor tophockeyevenementen van internationaal niveau. 
 
In relatie tot het Sportplan Brabant 2016 blijkt, dat voor het naar een hoger niveau tillen van de hockeysport in 
Brabant vooral investeringen in topaccommodaties nodig zijn. 
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Inleiding 
 
 
De Provincie Noord-Brabant heeft met de vaststelling van het  'Sportplan Brabant 2016' 1de ambitie 
uitgesproken om Brabant via de sport op Olympisch niveau te brengen en zo bij te dragen aan een florerende 
en gezonde samenleving met een uitstekend vestigingsklimaat. Een cruciale voorwaarde voor deze sociaal-
economische ambitie is het vitaal houden en verder ontwikkelen van de kennisinfrastructuur in de provincie. 
Hockey behoort tot één van de zeven kernsporten die een belangrijke bijdrage levert aan deze ambitie.  
 
In de afgelopen maanden is gesproken met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), gemeenten, 
Sportservice Noord-Brabant (SSNB), het Olympisch Netwerk Brabant (ONB), betrokken verenigingen, Olympisch 
Vuur (NOC*NSF) en anderen om te komen tot het realiseren van een kernsportplan voor het hockey in Brabant. 
De hockeysport in Brabant is daarmee integraal bij de planvorming betrokken.  
 
De taak voor de provincie ligt vooral op de bovengemeentelijke, regionale aspecten van de sport, zoals 
topsport en gehandicaptensport. Dit kernsportplan Hockey schetst een beeld van de hockeysport in Brabant in 
het algemeen, maar zoomt vervolgens specifiek in op de (bovengemeentelijke) vier sporen binnen het  
'Sportplan Brabant 2016', te weten: 
• Talentontwikkeling 
• Evenementen 
• Accommodaties 
• Gehandicaptensport 
 
Het plan sluit af met een blik op de toekomst door de uitwerking van een vijftal kansrijke scenario’s voor de 
toekomstige ontwikkelingen in de Brabantse hockeysport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 'Sportplan Brabant 2016' is een van de investeringsterreinen binnen de Agenda van Brabant,  zie bijlage A 
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1 Brabant hockeyland 
 
 
1.1 Een sterke basisopstelling 
 
Hockey is een sport met een rijke historie. In 1891 introduceerde Pim Mulier het hockey in Nederland en in het 
jaar 1898 is de KNHB opgericht. Tussen 1998 en 2010 groeide het aantal hockeyers van 127.000 naar ruim 
227.000. Hockey is daarmee in Nederland niet alleen één van de meest beoefende sporten in georganiseerd 
verband, maar maakt ook een enorme ledengroei door.  
 
Met het uitbrengen van het onderzoek '300.000 KNHB-leden is haalbaar in 2020' is de verwachte groei van de 
KNHB in beeld gebracht en is aangegeven waar deze kan plaatsvinden. In het rapport wordt tevens een beeld 
geschetst van waar de groei de afgelopen jaren is gerealiseerd. 
• In Brabant is in de periode 2006-2010 de hockeysport gegroeid met bijna 7.000 leden. 
• Mede op basis van de bevolkingsontwikkeling is er sprake van een verwachte groei in 2020 van 11.800 

leden in Brabant. 
 
 

          
Figuur 1 Groei aantal KNHB-leden in de periode 2006-2010 per regio (links) en Potentieel van 75.000 leden verdeeld over Nederland 
 (rechts) 

 
 
Hockey is daarmee niet alleen in Nederland in het algemeen, maar zeker ook in Brabant een van de weinige 
groeisporten. Een groot aantal potentiële leden zit in Brabant en in de Randstad.   
 

Absolute aantallen (2010)  
Nederland Brabant 

Brabants Aandeel (%) 

Leden 227.320 49.248 21,6 
Clubs 319 70 21,9 

Tabel 1 Aantal leden en clubs in Nederland en Brabant. 

 
Het Brabants aandeel in de hockeysport is relatief hoog. Uitgaande van het feit dat Brabant 14% van Nederland 
bestrijkt op basis van bevolkingsaandeel, is een aandeel van bijna 22%  van respectievelijk leden en clubs 
binnen het hockey in Brabant relatief hoog.  
 
Voor de B5 steden ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Helmond, Breda en Tilburg is het aantal (potentiële) leden 
zichtbaar in onderstaande tabel. Te concluderen valt dat de hoge hockeydichtheid niet alleen is voorbehouden 
aan een enkele regio in Brabant, maar van toepassing is op alle vijf regio's rond de Brabantse B5 steden. Heel 
de B5 staat hoog in de ranking van regio’s met het hoogst aantal potentiële leden in Nederland. 
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Ranking 
regio in 
top 25 

Regio Huidig aantal leden Potentieel nieuwe 
leden in regio 

7 ‘s-Hertogenbosch 2.263 4.000 
8 Eindhoven-Helmond 3.886 + 1.250 = 5.136 3.300 

12 Breda 4.912 2.200 
13 Tilburg 3.529 1.800 

Tabel 2  Huidige en potentiële ledenaantallen in de B5 
Bron: KNHB (2011), rapport "300.000 KNHB-leden is haalbaar in 2020?" 

 
Binnen deze vier regio’s is momenteel een aantal hockeyverenigingen aan te wijzen dat een aantoonbare 
kartrekkersrol vervult in de regio, of een dergelijke ambitie heeft uitgesproken:  
• Regio ’s-Hertogenbosch:  HC Den Bosch (HCDB)  
• Regio Eindhoven-Helmond:  Oranje Zwart en EMHC 
• Regio Breda:   Push, Breda en Zwart-Wit 
• Regio Tilburg:   T.M.H.C. Forward en Tilburg, vanaf komend seizoen (’11-’12)  
     fusieclub HC Tilburg 

 
De belangrijkste kenmerken van deze (potentiële) bolwerken zijn op een rijtje gezet:    
 
Regio 's-Hertogenbosch 
Algemeen 
In ’s-Hertogenbosch is maar een mogelijke club aanwijsbaar als kartrekker voor de regio en dat is Hockeyclub 
Den Bosch (HCDB). Met bijna 2300 leden (2263 in 20102) behoort HCDB tot de grootste clubs onder de vlag van 
de KNHB. Door de jarenlange ervaring met tophockey, de vele nationale en internationale successen en het 
leveren van topspelers en -coaches voor de nationale teams is HCDB de ambassadeur voor de hockeysport in 
Brabant. Samen met andere tophockeyclubs wil HCDB werken aan een sterkere positie van Brabant op het 
gebied van de hockeysport. Het complex aan de Oosterplas is recentelijk verbouwd en aangepast aan de 
moderne eisen van een tophockeycomplex.  
 
Topsport/talentontwikkeling 
HCDB speelt in het nationale en Europese hockey al jaren een vooraanstaande rol. Na de jaren dat het eerste 
herenteam vele malen nationaal kampioen werd, zijn het nu de dames die zowel nationaal als internationaal 
het tophockey domineren. Het damesteam van HCDB is het afgelopen seizoen voor de 12e keer landskampioen 
geworden en in mei 2010 heeft het team wederom de Europacup gewonnen. Ook de jeugdteams zijn veel 
vertegenwoordigd op het hoogst landelijke niveau. Daarbij is het niet verwonderlijk dat veel spelers deel uit 
maken van de nationale selecties, zowel in de jeugd als bij de senioren. Tevens is er een groot aantal 
bondscoaches aan te wijzen met een HCDB verleden.  
 
Onderwijs 
’s-Hertogenbosch beschikt met het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO), de aanwezigheid van LOOT-
scholen (Rodenborch in Rosmalen en Willem I college in ’s-Hertogenbosch) en een loket van het Olympisch 
Netwerk Brabant over een goede samenwerking met het onderwijs.   
 
Evenementen 
HCDB heeft ervaring in de organisatie van tophockeyevenementen op het complex aan de Oosterplas. Tien 
keer heeft HCDB de Europacup 1 en 2 voor clubteams georganiseerd. Bovendien heeft HCDB de EuroHockey 
Junior Championships 2012 toegewezen gekregen. 
 
 

                                           
2 Bron: KNHB (2011), rapport '300.000 KNHB-leden is haalbaar in 2020?' 
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Regio Breda 
Algemeen 
Breda kent reeds vanuit de historie procentueel een hoog aantal hockeyers. Sterker nog, Breda is met 
voorsprong de gemeente met de grootste hockeydichtheid in Nederland en dus ook in de wereld. Echter, in 
Breda is een kartrekker of een hockeybolwerk (nog) niet zo eenvoudig aan te wijzen. De gemeente Breda telt 
vijf hockeyverenigingen, waarvan de clubs BH&BC Breda, Push en Zwart Wit de grootste zijn met respectievelijk 
1208, 2123 en 1581 leden in 20103.   
 
Topsport/talentontwikkeling 
De Bredase hockeyverenigingen komen nu niet in de hoofdklasse dames en/of heren uit . Deze ambitie is er 
wel en met heren 1 en dames 1 is de club Push wel in de top van de overgangsklasse vertegenwoordigd. Met 
name de jeugd van Push kent een structurele vertegenwoordiging in de landelijke competitie en de 
jeugdopleiding  staat dan ook goed bekend.  
 
Onderwijs 
Het hockey in Breda vormt een pilot in het project ‘Delta’, waarbij onderwijs en sportclubs samenwerken in het 
realiseren van extra trainingsmogelijkheden voor potentiële talenten. Daarnaast zijn enkele 
onderwijsinstellingen aangesloten bij het Olympisch Netwerk Brabant, waardoor zij garant staan voor 
topsportvriendelijk onderwijs.  
 
Regio Eindhoven  
Algemeen 
Eindhoven beschikt over vier hockeyverenigingen: Don Quishoot, HC Eindhoven, E.M.H.C. en Oranje Zwart. De 
laatste drie clubs zijn de grootste met respectievelijk 1219, 864 en 1681 leden in 2010. Het 
'samenwerkingsverband Oranje Zwart/EMHC' is aan te wijzen als toekomstig kartrekker voor een 
hockeybolwerk in Eindhoven.  
 
Versterken kennis- en vestigingsklimaat 
Eindhoven beschikt net als Tilburg over de elkaar versterkende tandem hockey & hoger onderwijs. De 
universiteiten en het hoger beroepsonderwijs in Eindhoven en Tilburg spelen een belangrijke rol in het vitaal 
houden en verder ontwikkelen van de kennisinfrastructuur in de provincie. Om de aantrekkingskracht van de 
universiteiten en hogescholen te versteken is meer nodig dan alleen een hoogwaardig onderzoeks- en 
opleidingsklimaat. Ook de aanwezigheid van een aantrekkelijk leefklimaat speelt een belangrijke rol. De 
aanwezigheid van een hockeybolwerk levert hier een belangrijke bijdrage aan en vice versa. De uitstraling die 
een studentenstad heeft zal zeer bepalend zijn voor de toestroom van studenten. Dit in concurrentie met 
universiteitssteden buiten Brabant, is een steeds belangrijker punt.  
 
Topsport/talentontwikkeling 
Het eerste mannenteam van Oranje Zwart is al jaren een vaste waarde in de bovenste regionen van de 
hoofdklasse. Ook de dames van Oranje Zwart zijn vertegenwoordigd op het hoogst landelijke niveau. In het 
kader van talentontwikkeling beschikt  Oranje Zwart al enige jaren over een hockeycollege. Dit college voorziet 
in extra trainingsfaciliteiten en begeleiding voor jonge talentvolle hockeyers uit Eindhoven en de regio om zich 
te ontplooien tot topspeler. Het effect van de jeugdopleiding heeft zich reeds bewezen door een structurele 
vertegenwoordiging van de eerstelijns jeugdteams in de landelijke competitie.  
 
Onderwijs 
Eindhoven beschikt met het CTO, de aanwezigheid van een LOOT-school (Sint Joris Pleincollege) en een loket 
van het Olympisch Netwerk Brabant over een goede samenwerking met het onderwijs.   
 
Evenementen 
Oranje Zwart is in 2010 gastheer geweest voor de eerste ronde van de Euro Hockey League (EHL) en heeft 
daarmee een internationaal topevenement met televisieverslaggeving  georganiseerd.  
 

                                           
3 Bron: KNHB (2011), rapport '300.000 KNHB-leden is haalbaar in 2020?' 
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Regio Tilburg 
Algemeen 
Tilburg beschikt over vijf hockeyverenigingen, waarvan TMHC Forward, TMHC Tilburg en Were Di de 
omvangrijkste zijn met respectievelijk 1223, 1152 en 1015 leden in 2010. In het voorjaar van 2011 hebben de 
leden van TMHC Forward en TMHC Tilburg beide ingestemd met de realisatie van een fusie. Daarmee staat de 
mogelijk op twee na grootste club van Nederland aan de vooravond van een professioneel tophockeybolwerk. 
 
Versterken kennis- en vestigingsklimaat 
Tilburg beschikt net als Eindhoven over de elkaar versterkende tandem hockey & hoger onderwijs. De 
universiteiten en het hoger beroepsonderwijs in Eindhoven en Tilburg spelen een belangrijke rol in het vitaal 
houden en verder ontwikkelen van de kennisinfrastructuur in de provincie. Om de aantrekkingskracht van de 
universiteiten en hogescholen te versterken is meer nodig dan alleen een hoogwaardig onderzoeks- en 
opleidingsklimaat. Ook de aanwezigheid van een aantrekkelijk leefklimaat speelt een belangrijke rol. De 
aanwezigheid van een hockeybolwerk levert hier een belangrijke bijdrage aan en vice versa. De uitstraling die 
een studentenstad heeft, zal zeer bepalend zijn voor de toestroom van studenten. Dit in concurrentie met 
universiteitssteden buiten Brabant, is een steeds belangrijker punt. Tilburg heeft een geweldige kans om bij 
twee typische studentensporten, hockey en roeien, de regionale kennisinfrastructuur te versterken. Voor al de 
op maatschappijstudies georiënteerde studenten voelen zich aangetrokken tot de hockeysport. De Universiteit 
van Tilburg heeft met het benoemen van hockey en roeien als kernsporten en de daarbij horende 
investeringen, dit belang reeds benadrukt.  
 
Topsport/Talentontwikkeling 
Vóór de fusie is het de mannenlijn van zowel Tilburg als Forward en de vrouwenlijn van Forward die ervaring 
hebben in de hoofdklasse. In het huidige seizoen 2010-2011 geldt dit alleen voor heren 1 Tilburg. De dames van 
Forward zijn in 2009 gedegradeerd uit de hoofdklasse en draaien sindsdien ieder jaar mee in de play-offs van 
de overgangsklasse/hoofdklasse met als doel zo snel mogelijk terug te keren naar de hoofdklasse. De heren van 
Forward spelen net als de dames ook op het een na hoogste niveau, in de overgangsklasse. Vanaf het nieuwe 
seizoen 2011-2012 worden de eerstelijnsteams samengevoegd en is het de bedoeling dat zowel de heren als de 
dames structureel in de hoofdklasse acteren. De fusie verhoogt deze kans, maar is geen garantie voor dit 
resultaat. De jeugd van vooral Tilburg speelt op het hoogst landelijke niveau, in de landelijke Shell-competitie.  
 
Onderwijs 
Tilburg beschikt met de Stichting Topsportopleiding Tilburg, de aanwezigheid van een LOOT-school (Willem II 
college) en aangesloten partners van het Olympisch Netwerk Brabant over een goede samenwerking met het 
onderwijs. Bovendien vervult het ROC Tilburg een rol in het scholen van het sporttechnisch kader. 
 
 
De ambitie van de kartrekkers in deze vier regio's om uit te groeien tot kwalitatief hoogwaardige 
hockeybolwerken4 zorgt voor een goede basis voor de Brabantse hockeyinfrastructuur met een evenwichtige 
spreiding. Door schaalvergroting en bundeling van krachten kunnen de bolwerken een structurele positie 
innemen in het Nederlandse tophockey. Daarnaast kunnen de bolwerken een regionale functie vervullen door 
kennis en expertise te delen met verenigingen in de regio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
4 Zie bijlage E voor de optimale kenmerken van een hockeybolwerk 
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1.2 De KNHB als strategische partner 
 
De KNHB is voor Brabant, in de ambitie om het hockey naar een hoger plan te brengen, een belangrijke 
strategische partner en bondgenoot. Waar Brabant op provinciaal niveau het hockey naar een hoger plan wil 
tillen, streeft de KNHB op landelijk niveau een zelfde doel na. De KNHB is dan ook nadrukkelijk betrokken bij de 
ontwikkeling en implementatie van het kernsportplan hockey. 
 
In de komende beleidsperiode legt de KNHB o.a. de nadruk op het bevorderen van kwaliteit en het behoud van 
de hockeycultuur5. Maar de KNHB kijkt in haar (toekomst)beleid niet alleen naar de situatie en 
toekomstverwachtingen binnen het hockey. Ook kijkt zij naar de ontwikkelingen in de sportwereld en de 
politiek op landelijk, provinciaal  en lokaal niveau. Zo sluit de KNHB aan bij de centrale thema’s van de nota 
"Tijd voor sport" van het ministerie van VWS, te weten: gezond door sport, meedoen alle jeugd door sport, 
sport aan de top en samenwerken voor de sport. De Sportagenda 2012 van NOC*NSF kent vergelijkbare 
thema’s (meer mensen sporten een leven lang, Nederland bij de top 10 van de wereld en bonden ontwikkelen 
en verzilveren kansen) die een vertaalslag hebben gekregen in het KNHB-beleid. Denk bijvoorbeeld aan het 
ontwikkelen van een geschikt hockeyaanbod om meer doelgroepen in beweging te krijgen, het 
tophockeybeleid en de samenwerking met andere sportbonden, onder meer in het kader van het Masterplan 
Arbitrage en de campagne Sportiviteit & Respect.  
 
Een ander plan waar de KNHB zich nadrukkelijk aan verbindt, is het Olympisch Plan 2028 van NOC*NSF. Om 
kans te maken op het binnenhalen van de organisatie van de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in 
2028 zullen niet alleen de sportaccommodaties van Olympisch niveau moeten zijn, maar de hele Nederlandse 
samenleving. De KNHB onderschrijft en ondersteunt deze Olympische ambitie waar mogelijk. De hockeywereld 
levert een bijdrage om Nederland Sportland duidelijker op de kaart te zetten, waarbij het niet alleen om 
topsport draait maar om sport in de volle breedte. Van kleuter tot 60-plusser en van Abcoude tot Zwolle.  
 
 
1.3 Een gezamenlijke ambitie 
 
Het provinciale en lokale sportbeleid in Brabant kent veel raakvlakken met het landelijk sport- en hockeybeleid. 
Het Olympisch Plan 2028 loopt hier als rode draad doorheen. Deze gemeenschappelijke ambitie zorgt voor 
heldere en herkenbare doelstellingen met een breed draagvlak en vertaalt zich in het optimaliseren van de 
leefomgeving. Voor de sport, en dus ook voor het hockey, betekent dit het optimaliseren en versterken van de 
sportinfrastructuur aan de hand van de volgende speerpunten: 
 
• Vitaliseren van alle verenigingen 
• Integratie in het onderwijs 
• Samenwerking met het bedrijfsleven 
• Sport in de wijk 
• Gehandicaptensport 
• Topsportinfrastructuur 
• Evenementen 
• Accommodaties 
• Kennis en innovatie 
 
De invulling en uitvoering van deze speerpunten is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Brabantse 
samenleving. Voor het creëren van een succesvol sportklimaat is een uitstekende samenwerking tussen 
gemeenten en provincie essentieel. Als provinciaal en gemeentelijk sportbeleid elkaar aanvullen en versterken, 
ontstaat er toegevoegde waarde en synergie. Het spreekt voor zich dat sportverenigingen, bonden, 
onderwijsinstellingen, buurtwerkorganisaties en dergelijke, de belangrijkste partijen zijn als het gaat om 
sportaanbod en de organisatie van evenementen. Meer dan ooit zijn sterke partnerships en coalities tussen de 
gemeenten, de provincie, de sport, het onderwijs en het bedrijfsleven noodzakelijk. 
 
 

                                           
5 Zie bijlage B voor een samenvatting van het KNHB Meerjarenbeleidsplan 2009-2015, 'De toekomst van hockey' 
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Figuur 2 Samenwerkingspartners 
 
 
De sportbonden zijn hierin een onmisbare strategische en regisserende partner. De breedtesport is primair een 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. De ondersteunende organisaties zoals Sportservice Noord-Brabant en het 
Olympisch Netwerk Brabant, het onderwijs en het bedrijfsleven hebben ieder hun eigen rol en dragen alle hun 
steentje bij. De Provincie Noord-Brabant neemt haar verantwoordelijkheid met name in de regio-overstijgende 
aspecten van de hockeysport, te weten de gehandicaptensport, de topsport/talentontwikkeling, 
topsportaccommodaties en topevenementen. Het volgende hoofdstuk analyseert het hockey in Brabant langs 
deze vier sporen. 
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2 Hockey langs vier sporen 
 
 
Het Olympisch Plan Brabant stelt dat kwaliteit van de leefomgeving een doorslaggevende factor is om burgers, 
bedrijven en talenten te binden aan de regio; een randvoorwaarde voor een florerende en gezonde 
samenleving die welvaart en welzijn van alle Brabanders bevordert. Sport en een goede sportinfrastructuur zijn 
in de Provincie Noord-Brabant sterke troeven voor de realisatie hiervan.  
 
De provincie zet hierbij in op vier sporen. Top(sport)accommodaties en -voorzieningen maken het onderscheid 
met andere regio’s op landelijk en internationaal niveau; topsportevenementen en aandacht voor 
talentontwikkeling hebben een aantrekkingskracht op investeringen van bedrijven in de regio, een 
economische spin-off en bieden de (partners in de) provincie goede mogelijkheden voor promotionele en 
toeristische doeleinden. Verder bieden de realisatie van een provinciaal netwerk van 
breedtesportvoorzieningen en bijzondere faciliteiten voor gehandicaptensport kansen voor alle Brabanders. 
Investeren in sport is dus ook investeren in de ruimtelijke en economische ontwikkeling, maar zeker ook in de 
samenleving. Daarmee is het van directe betekenis voor de Agenda van Brabant. 
 
Ook voor het hockey geldt dat investeren in bovengenoemde vier sporen noodzakelijk is om bij te dragen aan 
de ambities uit het 'Sportplan Brabant 2016'. Het laten excelleren van de sport in het algemeen en de 
tophockeyers uit Brabant in het bijzonder leidt , in relatie tot de vier sporen, tot een verdere profilering van de 
Provincie Noord-Brabant. 
 
De volgende paragrafen zoomen per spoor verder in op de huidige status van het hockey in Brabant en 
beschrijven kansen en ontwikkelingen die voor het Brabantse hockey van toepassing zijn. Ieder spoor sluit af 
met een aantal investeringskansen voor de Provincie Noord-Brabant. 
 
 
2.1 HOCKEY en Gehandicaptensport 
 
De Provincie Noord-Brabant hecht veel waarde aan aandacht voor de kwetsbare doelgroepen. Hoewel 
breedtesport primair de verantwoordelijkheid is en blijft van de Brabantse gemeenten, wil de provincie voor 
bepaalde doelgroepen sport inzetten als een brug tussen culturen en generaties. Ook de hockeysport  is zeer 
geschikt voor het bereiken van deze kwetsbare doelgroepen. Het is dan ook interessant te bezien op welke 
wijze de gehandicaptensport in het hockey verder kan worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 
 
2.1.1 Ontwikkelingen in de gehandicaptensport  
 
Maatschappelijk verantwoord verenigen 
De maatschappelijke functie van sportverenigingen wordt steeds belangrijker. Verenigingen in het algemeen, 
maar specifiek binnen de hockeysport vanwege het beschikken over accommodaties (velden en clubhuizen) , 
hebben vandaag de dag te maken met veel onderwerpen waar zij aandacht aan kunnen besteden. 
Hockeyverenigingen worden door de KNHB gestimuleerd hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied 
van welzijn, duurzaamheid, milieu en sociale context. Het aangaan van verbindingen met lokale instanties, met 
name op het gebied van buurt-onderwijs-sport, is daarbij van groot belang. Samenwerking met onder meer de 
gemeente, het buurtwerk, de kinderopvangorganisaties en het onderwijs maakt het mogelijk om 
maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Deze zogenaamde maatschappelijke verbreding is een 
algemeen streven van de hockeyverenigingen. Veel verenigingen zijn reeds actief op het terrein van kinder- en 
naschoolse opvang. Daarnaast is er veel aandacht  voor het uitbreiden van activiteiten voor G- en LG-hockey en 
voor rolstoelhockey6.  
 
 
 

                                           
6 Voor het rolstoelhockey bestaan twee verschillende vormen:Rolstoelhockey in elektrische rolstoelen; het zogenaamde E-hockey. 
 Rolstoelhockey in handbewogen rolstoelen; het zogenaamde H-hockey. Voor jongeren/volwassenen die tijdens het hockeyen niet 
 afhankelijk zijn van een rolstoel maar ook niet terecht kunnen in het reguliere veldhockey is er G- of LG-hockey. G-hockey is voor 
 mensen met een verstandelijke beperking. LG-hockey is voor mensen met een lichamelijke beperking 
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Hockey integraal toegankelijk 
Integrale toegankelijkheid is in feite de optelsom van alle aspecten die ervoor zorgen of iemand zich ergens 
welkom voelt. Het hockey dient optimaal integraal toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Dat uit 
zich in de aanwezigheid van het aanbod van G-, LG- en rolstoelhockeyteams, de fysieke toegankelijkheid van de 
accommodaties, de sociale toegankelijkheid en de informatievoorziening.  
 
• Fysieke toegankelijkheid van de accommodaties 
Bij de bouwplannen voor een nieuwe hockeyaccommodatie is het belangrijk om in de ontwerpfase al te laten 
toetsen op aspecten van fysieke toegankelijkheid. Zo kan een accommodatie worden ontworpen in een vorm, 
die zowel geschikt is voor de gehandicapte bezoeker, als de gehandicapte sporter. 

 
'G- hockeyers raken al snel hun oriëntatie kwijt en zijn snel afgeleid op een groot hockeyveld. Door het 
aanleggen van kleine kunstgrasveldjes met boarding ontstaat er een veilige en bruikbare omgeving voor 
de doelgroep'. Marc Lammers 
 

• Sociale toegankelijkheid  
Sociale toegankelijkheid gaat over alle (niet fysieke) zaken die bepalen of iemand zich ergens welkom voelt.  In 
de gehandicaptensport zijn drempelverlagende maatregelen erg belangrijk: 
- Gelijkwaardige bejegening van mensen met en zonder beperking. Projecten als (s)Cool on wheels zorgen 

voor een betere beeldvorming bij reguliere schooljeugd.  
- De inzet van sportcoaches in de regio maakt naast zichtbaarheid van het aanbod, ook de drempel tot 

deelname aan gehandicaptensport lager.  
 
- De koppeling met de zorg is hierbij een belangrijke ontwikkeling. Revalidatiecentra, woonzorgcentra, 

fysiotherapeuten e.d. in Brabant, hebben een belangrijke taak in de doorverwijzing naar 
hockeyverenigingen met aangepast aanbod. Ook hierin kan de sportcoach als een belangrijke schakel 
fungeren. 

- Projecten als Special Heroes zorgen voor sportkennismakingslessen op het Speciaal Onderwijs. De 
doelgroep raakt hierdoor beter bekend met de mogelijkheden.   

 
• Informatievoorziening  
Gehandicaptenhockey groeit. Het aantal deelnemers neemt toe en er staan steeds meer activiteiten op de 
hockeykalender, die echter nog vaak onvoldoende belicht worden. Hierin is nog een slag te slaan. Het 
gehandicaptenhockey dient zichtbaarder gemaakt te worden, bijvoorbeeld door er aandacht aan te besteden 
via de KNHB, via landelijke en regionale websites, de Brabantse Sport- en beweegwijzer, via side-events tijdens 
evenementen of in de verenigingsnieuwsbrief. Ook voor verenigingen is het een uitdaging om het 
rolstoelhockey en/of hun G- of LG-afdeling meer in beeld te brengen. Niet alleen richting de eigen leden en 
omgeving, maar vooral ook richting ouders van kinderen met een beperking. Hierdoor  weten zij dat hun kind 
op de betreffende vereniging terecht kan.   
 
Kwaliteitsimpuls trainers en spelleiders  
Er worden specifieke vaardigheden en competenties verwacht van de vrijwilligers die deze groepen begeleiden. 
In een tijd waarin de beschikbaarheid van vrijwilligers onder druk staat, is dit een absolute uitdaging. Onder 
andere de KNHB biedt de trainers en spelleiders workshops aan (zowel theorie als praktijk) en zet in op een 
kwaliteitsslag op het gebied van opleiding, door onder meer langere cursussen, meer aandacht voor de cursist 
en omscholing van docenten. 
 
Talentontwikkeling/topsport 
Op dit moment behoort hockey niet tot de paralympische sporten. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is 
voor talentherkenning en –ontwikkeling. Hiervoor is een programma ingang gezet. Het nationale 
rolstoelhockeyteam neemt een vooraanstaande positie in op het hoogste internationale niveau en het 
aangepast hockey is volledig geïntegreerd binnen de KNHB. Zodra talenten worden herkend en als zodanig 
worden aangemerkt door de KNHB, kunnen zij ondersteuning verwachten van het Olympisch Netwerk Brabant.  
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2.1.2 Huidig aanbod in Brabant7 
 
G- ,LG- en rolstoelhockey 
Om ook binnen het hockey in Brabant een optimaal toegankelijk aanbod te creëren voor de 
gehandicaptensport, zullen meer verenigingen in Brabant hun verantwoordelijkheid moeten nemen om een G-,  
LG- afdeling op te richten. Dit moet op termijn net zo vanzelfsprekend worden op de club als bijvoorbeeld de 
veteranenafdeling of de Jongste Jeugd. Ook dienen bestaande en nieuwe rolstoelhockeyverenigingen een plek 
te krijgen binnen de reguliere hockeyclubs, de zogenaamde organisatorische integratie. 
 
In absolute zin beschikken nog niet veel clubs in Brabant over aanbod voor G- en/of LG-hockey. In relatieve zin 
loopt Brabant, met betrekking tot het aanbod LG-hockey voorop door de aanwezigheid van een kwart van het 
aanbod in Brabant. De KNHB beoogt dat in 2015 tachtig verenigingen een afdeling G-hockey hebben en twintig 
verenigingen een afdeling LG-hockey. Dit is een verdubbeling van het huidige aanbod. Dat betekent dat ook in 
Brabant een verdubbeling in het aanbod gewenst is.  
 

Absolute aantallen Seizoen '10-'11 
NL Brabant 

Brabants Aandeel (%) 

Verenigingen met G-aanbod  46 10 22 
Verenigingen met LG-aanbod  11 4 36 
Aantal teams G-hockey  63 10 16 
Aantal teams LG-hockey 14 5 36 

Tabel 3 Aanbod G- en LG-hockey  
Bron: KNHB 

 
De beoogde toename van het aantal clubs zal het op termijn mogelijk maken om in de competitie te 
differentiëren op basis van leeftijd en/of (ontwikkelings)niveau. Om de groei richting 2015 te bewerkstelligen 
voert de KNHB een beleid  dat gericht is op commitment vanuit de vereniging om de activiteiten structureel 
aan te bieden. Als enthousiaste clubs die voldoende continuïteit kunnen bieden en binnen de club - en met 
name binnen het vrijwilligerskader - op een groot draagvlak kunnen rekenen, zich melden bij de KNHB, worden 
zij op alle fronten ondersteund. Zo is er een uitgebreid pakket ontwikkeld met onder meer een stappenplan 
voor startende verenigingen en een dvd. 
 
Rolstoelhockey  
Het rolstoelhockey is sinds juni 2010 volledig geïntegreerd binnen de KNHB. Op dit moment zijn zes  teams in 
Nederland onderdeel van een reguliere hockeyvereniging, waaronder één in Brabant, in Eindhoven. De KNHB 
beoogt in 2015 duizend rolstoelhockeyers als lid te kennen, die actief zijn op veertig reguliere verenigingen. Dat 
betekent dat ook in Brabant de komende jaren minimaal zes reguliere verenigingen een aanbod zouden 
moeten hebben. Om dit te kunnen realiseren dienen er, in samenwerking met de KNHB stimulerende 
maatregelen genomen te worden in Brabant. 
 

Absolute aantallen Seizoen '10-'11 
NL Brabant 

Brabants Aandeel (%) 

Rolstoelhockey leden 670 48 7 
Rolstoelhockeyverenigingen  50 6 12 

 E-hockeyclubs 28 4 14 
 H-hockeyclubs 22 2 9 

Tabel 4 Aanbod rolstoelhockey 
Bron: KNHB 

 
 

                                           
7 Zie ook bijlage C 
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2.1.3 SWOT  Gehandicaptensport 
Samenvattend kent het hockey op het vlak van de gehandicaptensport de volgende SWOT-analyse: 
 

 Sterkten  Zwakten 
     

• Hockeyclubs beschikken veelal over eigen 
accommodaties en zijn dus geschikt voor 
maatschappelijke verbreding 

• Laag absoluut aanbod voor gehandicapten; 
aanbod niet vanzelfsprekend voor clubs 

• Provinciaal en landelijk beleid gericht op 
stimuleren gehandicaptensport 

• Gebrek aan gekwalificeerd kader 

• Goed ontwikkeld faciliteitennetwerk voor 
gehandicapte topsporters via ONB  

• Onvoldoende bekendheid van aanbod/ 
mogelijkheden 

• Relatief hoge vertegenwoordiging Brabants 
aanbod 

• Gebrek aan ruimte/voorzieningen op 
accommodaties 

        

     
 Kansen  Bedreigingen 
     

• Stimulerings- en ondersteuningsbeleid KNHB • Tekort aan vrijwilligers  
• Implementatie projecten: (s)Cool on Wheels, 

Special Heroes 
• Gebrek aan financiën  

• Bij nieuwbouw hockeyaccommodaties pakket 
van eisen voor toegankelijkheid opnemen 

• Tekort aan gekwalificeerd technisch kader 

• Koppeling met de zorg   
• Aanbod opnemen in Sport- en beweegwijzer   

 
 
2.1.4 Investeringskansen Provincie Noord-Brabant 
Door de sterke verenigingscultuur, de maatschappelijke rol die de hockeyverenigingen steeds vaker oppakken, 
en de beschikbaarheid van accommodaties, is de hockeysport uitermate geschikt voor het inrichten van 
sportaanbod voor gehandicapten. De verenigingen die hiervoor openstaan, worden ondersteund door de KNHB 
in het opleiden van gespecialiseerd kader en het opzetten van het aanbod. Hiermee is de hockeysport in de 
basis goed geëquipeerd voor het faciliteren van aanbod voor de doelgroep. Er is echter nog winst te behalen in 
toename van het aanbod.  
 
De provinciale investeringskansen liggen met name in het stimuleren van het aanbod en het vergroten van de 
sociale en fysieke toegankelijkheid van het aanbod. De investeringskansen zijn veelal sporttakoverstijgend en 
zijn dus niet alleen voorbehouden aan de hockeysport. 
 
Investeringskansen 
• Sportcoaches Toeleiden doelgroep via o.a. zorg en onderwijs naar het aanbod 
• Sport- en beweegwijzer Verzamelt en communiceert totale sportaanbod voor gehandicapten 

in Brabant (via reguliere werkprogramma SSNB): 
www.sportenbeweegwijzer.nl 

• Toegankelijkheidschecks Accommodaties scannen en adviseren op toegankelijkheid 
• (s)Cool on Wheels Projecten op reguliere basisscholen gericht op beeldvorming 

gehandicaptensport 
• Special Heroes Projecten sportkennismaking bij speciaal onderwijs 
• Provinciaal loket Provinciaal loket zorgt voor netwerkvorming, kaderondersteuning  en 

kennisuitwisseling gehandicaptensport (via reguliere werkprogramma 
SSNB) 

• Innovatie Aandacht voor de hockeysport in fieldlab gehandicaptensport 
• Olympisch Netwerk Brabant Olympisch Netwerk Brabant signaleert en begeleidt paralympisch 

talent naar de top 

 

www.sportenbeweegwijzer.nl
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2.2 HOCKEY en Topsport/talentontwikkeling 
 
Brabant heeft de ambitie om koploper in Europa te worden en te blijven als provincie met een optimaal 
vestigingsklimaat, waarin talent zich optimaal kan ontwikkelen en behouden blijft voor de regio. Dit geldt ook 
voor topsporttalent. Topsporttalenten moeten Brabant zien als een succesvolle regio, waar uitstekende 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn, waar het aantrekkelijk is om te sporten, te studeren, te werken en te (blijven) 
wonen. Kwaliteit, innovatie en onderwijs staan hierbij hoog in het vaandel. Sporttalenten versterken de 
aantrekkingskracht van de regio. Talenten trekken weer nieuwe talenten aan. Daarmee dragen toptalenten ook 
bij aan de economische ontwikkeling van Brabant. Daarom wil Brabant investeren in het ontwikkelen, 
binnenhalen en behouden van topsporttalenten. Een optimale talentbegeleiding in de Provincie Noord-Brabant 
zal daar zeker steun aan verlenen.   
 
De Provincie Noord-Brabant gaat ervoor om (top)sport in het algemeen en hockey in het bijzonder, in Brabant 
in 2016 naar Olympisch niveau te brengen. Dat wil zeggen dat er in 2016 een vruchtbaar  (top)hockeyklimaat is 
waarin (top)sporters optimaal kunnen presteren. Maar niet alleen dat. Tophockey is ook een middel. Een 
middel om het belang van sport te verbinden met brede maatschappelijke domeinen: ruimte en economie, 
volksgezondheid, sociaal-maatschappelijk en regiobranding. De provincie sluit hiermee niet alleen aan op het 
landelijk Olympisch Plan 2028, maar ook op de tophockeyvisie van de KNHB. 
 
Op welke wijze het hockey nu en in de toekomst bijdraagt en kan bijdragen aan deze ambities is in de volgende 
paragrafen uiteengezet.  
 
2.2.1 Tophockey in Brabant 
Het hockey in Brabant is, met uitzondering van de hoofdklasse dames, in alle topsportcategorieën 
bovengemiddeld vertegenwoordigd in Nederland. Met name in de jeugd, zowel in de landelijke competitie als 
in de nationale jeugdteams, is Brabant goed vertegenwoordigd met bijna een derde deel aan Brabanders. 
Daarnaast is er ook een structureel hoge vertegenwoordiging van Brabanders in de nationale teams.  
De Brabantse bijdrage aan de prestaties van de nationale elftallen zijn van belang voor de gehele Brabantse  
hockeywereld. Successen zorgen immers voor veel media-aandacht, passieve recreatie voor veel toeschouwers 
en een positief imago van de hockeysport. Dit kan bij goede ondersteuning van de verenigingen leiden tot 
ledenwinst en -behoud. Hiermee kan worden gesteld dat Brabant in belangrijke mate bijdraagt aan hockey op 
Olympisch niveau. 
 

Absolute aantallen Seizoen '10-'11 
NL Brabant 

Brabants 
Aandeel (%) 

Hoofdklasse teams 24 5 20 
heren 12 3 25 

dames 12 2 16 
Overgangsklasse teams 48 12 25 

heren 24 5 21 
dames 24 7 29 

Jeugdteams landelijke competitie 64 17 27 
jongens 32 8 25 
meisjes 32 9 28 

Talenten in Nationale Jeugdteams 170 50 29 
jongens 84 21 25 
meisjes 86 29 34 

Hockeyers in Nationale Team 35 10 28 
heren 15 5 33 

dames 20 5 25 
Tabel 5 Tophockey in Brabant 
 

 
Brabant kent mede door haar brede basis en sterke verenigingscultuur een rijke historie in het tophockey. Het 
damesteam van hockeyclub Den Bosch spant de kroon door in de laatste dertien jaar twaalf keer 
landskampioen te worden. Voorts zijn zij de laatste elf jaar op rij winnaar van de Europa Cup I en hofleverancier 
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van de nationale jeugd- en seniorenteams. Van oudsher is een groot aantal Brabantse clubs vertegenwoordigd 
in de hoogste landelijke competities, zowel bij de senioren als bij de junioren. In het seizoen 2010-2011 zijn het 
de volgende Brabantse clubs die landelijk uitkomen op het hoogste en een-na hoogste niveau in Nederland 
(hoofdklasse, overgangsklasse, en landelijke Shell-jeugd klasse)8: 
• B.H.V. Push en B.H.& B.C. Breda in Breda 
• M.H.C. Oranje Zwart en HC Eindhoven in Eindhoven 
• HC Den Bosch in ’s-Hertogenbosch 
• TMHC Tilburg, TMHC Forward en T.H.J.C. Were Di in Tilburg 
• M.O.P. in Vught, M.H.C Oss in Oss, M.H.C. De Warande in Oosterhout 
 
2.2.2 Randvoorwaarden voor structureel tophockey en talentontwikkeling 
Met deze hoge vertegenwoordiging van Brabants tophockeytalent kent het tophockey in Brabant een stevige 
basis voor de toekomst. Naast de kwantitatieve basis is echter ook het behoud en de continuïteit van de 
kwaliteit van het tophockey in Brabant van groot belang. 
 
Tophockey mogelijk maken is een proces waar vele partners voor nodig zijn. Een sterke competitie, 
hoogwaardige inhoudelijke programma’s, goede samenwerking met verenigingen en optimale 
randvoorwaarden zijn hiervoor essentiële ingrediënten. Om dit te bereiken, moet een optimale omgeving 
worden ingericht met goede faciliteiten en begeleiding. Ook het creëren van een topsportcultuur en het 
professionaliseren van topsportprogramma’s zijn voorwaarden voor succes.  
 
Brabantse clubteams structureel in de Nederlandse en daarmee in de Europese top 
De KNHB, in samenwerking met de Hockey Hoofdklasse cv (HHcv) 9, heeft als doelstelling optimale 
voorwaarden te scheppen zodat de hoofdklasse de beste competitie in de wereld blijft. Ook de (landelijke) 
jeugdcompetities moeten voldoende uitdagend zijn. Daardoor kunnen de Nederlandse clubteams structureel 
tot de Europese top behoren. De Euro Hockey League (EHL) moet in 2015 een florerende competitie zijn voor 
zowel de mannen als de vrouwen. De KNHB ondersteunt, als lid van de Europese Hockey Federatie (EHF), deze 
doelstelling waar mogelijk.  
 
De Brabantse verenigingen dienen er zorg voor te dragen dat ze structureel mee blijven draaien in de nationale 
topcompetities.  Momenteel concentreert het tophockey zich steeds meer in het westen van Nederland en 
voor een gedeelte in Brabant. Een derde van de landelijke jeugdcompetitie bestaat, qua samenstelling,nu nog 
uit Brabantse teams, maar in de senioren hoofdklasse zijn slechts vijf van de vierentwintig clubs afkomstig uit 
Brabant. Dit is een relatief gering aantal in de wetenschap dat de rest van de teams voornamelijk uit het 
westen komt. Een deel van het Brabants talent vertrekt dan ook naar hoofdklasse clubs in het westen. Brabant 
zal moeten investeren in haar tophockey, zowel in de jeugd als in de senioren. Het Brabants talent zou geen 
reden moeten zien om buiten Brabant tophockey te beoefenen. Tegelijkertijd zou tophockey in Brabant een 
aanzuigende werking moeten hebben op toptalent uit de rest van Nederland.  
 
Hoogwaardige inhoudelijke sporttechnische programma’s 
NOC*NSF zorgt voor optimale randvoorwaarden voor sportbonden om hen te helpen de topsport in Nederland 
op een hoger plan te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van talentontwikkeling, het ondersteunen 
van coaches en het leveren van financiële steun voor de ontwikkeling en uitvoering van topsportprogramma’s. 
De KNHB zorgt voor hoogwaardige inhoudelijke programma’s. De eisen die gesteld worden aan de technische, 
tactische, fysieke/conditionele en mentale vaardigheden van spelers worden steeds hoger. Ook start de 
talentontwikkeling op steeds jongere leeftijd (de visie van de KNHB hierop staat beschreven in het Tophockey 
Meerjaren (Opleidings)plan). De ontwikkeling  vraagt om nauwgezette, specifieke en effectieve opleiding 
en begeleiding en om een programma dat optimaal is qua omvang en kwaliteit; zowel bij het nationale team als 
bij de club. 
 

                                           
8
 Voor een volledig overzicht, zie bijlage C. 

9 De snelle ontwikkelingen en professionalisering in de top van de hockeywereld hebben de 15 clubs uit de Nederlandse Hockey 
 Hoofdklasse competities (Heren en Dames) doen besluiten om een organisatie op te richten die het beste vergeleken kan worden met 

 de ECV in de eredivisie van het betaalde voetbal. Deze organisatie behartigt de collectieve belangen van de hockey hoofdklasseclubs. 
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Verhoging van het niveau van de districtsteams en de verenigingen 
Handhaving van de internationale toppositie vergt niet alleen een (permanente) niveaustijging van de nationale 
teams, maar ook een niveaustijging in de rest van de topsportlijn. Voorkomen moet worden dat er een kloof 
ontstaat tussen de (inter)nationale top en het (top)hockey bij de verenigingen. Het Olympisch Netwerk Brabant 
ondersteunt bij de coördinatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen bij regionale talentontwikkeling 
en vormt zo een belangrijke schakel tussen de KNHB, verenigingen en andere betrokken partijen. De volgende 
doelstellingen hebben daarin prioriteit:  
• Verhogen van het niveau van technisch kader  
 De kwaliteit van de trainers en coaches moet actief worden beïnvloed door het aanbieden van meer 

begeleiding en specifieke bijscholingsactiviteiten. Verenigingen die hierbij ondersteuning willen, kunnen 
een beroep doen op de KNHB Academie. Daarnaast dienen alle clubs zich te ontwikkelen tot 
leervereniging, waarbij ze worden erkend als leerbedrijf zodat studenten van beroepsopleidingen (ROC 
Sport & Bewegen, CIOS, ALO) stage kunnen lopen binnen de hockeyclub. Hierbij is sprake van een win-win 
situatie; de student kan zich verder ontwikkelen en de vereniging krijgt ondersteuning in het kader. In 
Brabant is de samenwerking tussen hockeyverenigingen en onderwijsinstellingen op het gebied van het 
scholen van technisch kader een gouden kans en in ontwikkeling. 

• Samenwerking tussen top- en clubhockey 
 Een belangrijk uitgangspunt binnen het hockey is dat tophockey een nadrukkelijk onderdeel dient te 

blijven van het clubhockey. Een goede jeugdopleiding op de verenigingen en een sterke landelijke 
clubcompetitie zijn immers van essentieel belang voor het functioneren van de nationale teams. Hierin 
onderscheidt de KNHB zich van een aantal andere toplanden en sporten in Nederland. Dit omdat zij 
ervoor gekozen hebben om de nationale teams separaat te laten functioneren. De KNHB legt tevens de 
verantwoordelijkheid van de regionale talentontwikkeling (RTC’s) neer bij de clubs zelf en bij de 
districtsteams. Dat betekent dat er in Brabant goede afstemming moet komen tussen de diverse 
hockeybolwerken en de districtsselecties.  

• Combineren van onderwijs en clubtrainingen via sportklassen 
 Het aanbieden van trainingen tijdens schooltijd is een trend die op meerdere plaatsen in Nederland reeds 

is waargenomen, waaronder ook in Brabant: in Tilburg met de Topsportopleiding, in de regio Eindhoven 
i.s.m. de LOOT school Sint Joris, in West-Brabant met het in oprichting zijnde project Delta en in de regio 
's-Hertogenbosch met het Willem I College. Het inzetten van combinatiefunctionarissen kan hierbij 
worden gezien als een win-win situatie.  De huidige initiatieven in Brabant kunnen veel van elkaar leren en 
verdienen een verdere afstemming. Het Olympisch Netwerk Brabant is bij alle initiatieven betrokken en 
kan zorgen voor een optimale afstemming, kennisuitwisseling en coördinatie. Bovendien kan de payroll-
service van Sportservice Noord-Brabant zorgen voor een professionele inrichting van het technisch kader. 

 
Optimale randvoorwaarden 
Wil je op topniveau sporten, dan moeten de randvoorwaarden goed geregeld zijn. Van optimale trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten tot een goede combinatie van sport en studie of werk. Het NOC*NSF en het ministerie van 
VWS heeft de randvoorwaardelijke begeleiding voor een groot deel ondergebracht bij de Olympisch 
Netwerken. Het Olympisch Netwerk Brabant helpt mee aan het doorontwikkelen en verankeren van een 
professioneel (top)sportklimaat in Brabant waarbij topsport en breedtesport onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden. Mede door financiering van de Provincie Noord-Brabant worden in heel Brabant tophockeyers en 
tophockeytalenten optimaal ondersteund in hun sportieve en maatschappelijke carrière. Sportmedische en 
mentale begeleiding, trainingsaccommodaties, onderwijs, huisvesting en loopbaanbegeleiding zijn 
aandachtsgebieden waarmee het Olympisch Netwerk Brabant de topsporters ondersteunt en adviseert. Het 
Olympisch Netwerk Brabant heeft een groot faciliteitennetwerk waar verenigingen, RTC’s, bonden en 
initiatiefnemers gebruik van kunnen maken. Het netwerk dient voor verdere kennisuitwisseling en advisering. 
Daarnaast worden speciale themabijeenkomsten georganiseerd voor o.a topsporters, trainers, coaches of 
bestuurders. De diverse partners in de sport, zoals gemeenten, provincie, NOC*NSF, Topsport Brabant, 
onderwijsinstellingen en Sportservice Noord-Brabant, zijn bij dit proces betrokken. 
 
Innovatie 
Details kunnen het verschil maken in topsport. De hockeysport is dan ook constant alert op nieuwe 
ontwikkelingen, onder meer via de samenwerking met TNO en InnoSportNL. De KNHB investeert waar nodig in 
nieuwe materialen in het kader van veiligheid en prestatie; van hoofdbeschermers en gelaatsmaskers tot 
warmte- en koudevesten en software voor wedstrijdanalyse. Verder neemt de KNHB ook regelmatig deel aan 
innovatieprojecten, zoals een GPS-systeem om spelers te volgen en lengte van sticks (customised hockeystick).  



Kernsportplan HOCKEY 2011-2016 Provincie Noord-Brabant 
 

19 
 

Ook bij de Provincie Noord-Brabant staat innovatie hoog in het vaandel. Bij het karakter 'koploper in Europa te 
willen zijn en te blijven op het gebied van vernieuwend en innovatief ondernemerschap', past de ambitie om te 
investeren in innovaties in de (top)sport. Voor een optimaal resultaat in de topsport zijn hoogstaande 
technologische faciliteiten gewenst. Door de sport samen te brengen met kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven in projectconsortia versterken de partijen elkaar en ontstaan nieuwe methoden en systemen en 
revolutionaire producten en diensten. De provincie vindt dat een goede ontwikkeling. Het levert betere 
sportprestaties op en het stimuleert het bedrijfsleven om innovatieve oplossingen te vinden. De Brabantse 
economie vaart er dus ook wel bij. Innovatie kan plaatsvinden op het terrein van accommodaties, 
sportmateriaal, meetinstrumenten e.d. Wetenschappers en sporters onderzoeken hoe zij sportprestaties 
kunnen verbeteren in zogeheten 'fieldlabs': trainingslocaties waar praktijkonderzoek plaatsvindt. In Brabant 
staan onder andere fieldlabs in ’s-Hertogenbosch (turnen), Eindhoven (zwemmen) en Deurne (paardensport). 
Voor hockey is er nog geen fieldlab in Brabant, maar de kansen voor een dergelijke voorziening worden in de 
komende periode onderzocht. 
 
 
2.2.3 SWOT Topsport/talentontwikkeling 
Samenvattend kent het hockey op het vlak van de topsport/ talentontwikkeling de volgende SWOT-analyse: 
 

 Sterkten  Zwakten 
     

• Hoge Brabantse vertegenwoordiging in het 
tophockey, zowel bij jeugd als bij senioren 

• Nog te weinig afstemming en samenwerking 
clubs in de regio 

• Tophockey nadrukkelijk onderdeel van 
clubhockey (geen RTC's nodig) 

• Aanbod toptechnisch kader: gekwalificeerd 
kader op alle eerstelijnsteams 

• Professionele verenigingscultuur • Randvoorwaarden tophockeyvoorzieningen 
nog niet optimaal ingericht (accommodatie-
eisen) 

• Tophockeyers ontvangen ondersteuning van 
het Olympisch Netwerk Brabant 

• Stabiliteit hoofdklassevertegenwoordiging 

• Hockey is speerpunt landelijk, provinciaal en 
lokaal beleid 

  

• Hockey staat open voor innovatieve 
toepassingen 

  

        

     
 Kansen  Bedreigingen 
     

• Uitbouwen sterke verenigingen tot regionale 
opleidingscentra/ bolwerken 

• Concentratie Tophockey in de Randstad 

• Samenwerking met districtsselecties • Vertrek Brabants toptalent naar de Randstad 

• Samenwerking onderwijs:  scholing technisch 
kader, sportklassen, combineren studie & 
topsport 

• Kloof tussen internationaal tophockey en 
clubniveau 

• Inzetten combinatiefunctionarissen • Innovatie  staat ook in andere provincies op de 
agenda 

• Bij nieuwbouw accommodaties rekening 
houden met tophockeyvoorzieningen 

• Goede topsportinfrastructuur geen garantie 
voor hoofdklassevertegenwoordiging 

• Innovatie, aansluiting bij fieldlabs   

 
 
2.2.4 Investeringskansen Provincie Noord-Brabant 
De hockeysport draagt bij aan de Top 10 Ambitie van Nederland. Het Nederlandse hockey, en daarmee ook het 
Brabantse tophockey, behoort tot de mondiale top. Het is zaak deze positie te waarborgen voor de toekomst. 
De KNHB ondersteunt het Brabantse tophockey door de implementatie van hoogwaardige inhoudelijke 
programma's, zoals het stimuleren van talentontwikkeling, het ondersteunen van coaches en het leveren van 
financiële steun voor de ontwikkeling en uitvoering van topsportprogramma’s.  
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De provinciale investeringskansen liggen met name in de randvoorwaardelijke sfeer.  
 
 
Investeringskansen 
• Olympisch Netwerk Brabant 

(aanvullend op reguliere 
werkprogramma SSNB/ONB) 

- Brabants tophockeytalent wordt gefaciliteerd en ondersteund in 
 randvoorwaardelijke voorzieningen: financieel, maatschappelijk, 
 medisch en onderwijs 
- Creëren van optimaal vestigingsklimaat t.b.v. behoud Brabants 
 toptalent 
- Afstemming en sturing bij ontwikkeling hockeybolwerken 

• Innovatie In fieldlabs is aandacht voor innovatie in de hockeysport 
 
 
2.3 HOCKEY en Topsportaccommodaties 
 
Top(sport)accommodaties en -voorzieningen maken het onderscheid met andere regio’s op landelijk en 
internationaal niveau. Een goede sportieve infrastructuur zorgt, naast het bevorderen van maatschappelijke 
binding, voor een bruisende omgeving. Topvoorzieningen op het gebied van sport bieden onderscheidende 
criteria die de internationale uitstraling en daarmee de concurrentiepositie van Brabant vergroten. Daarom zet 
Brabant ook in op het versterken van de sportinfrastructuur. 
 
2.3.1 Tophockeyaccommodaties in Brabant 
In eerder onderzoek10 is aangetoond dat Brabant met 5 A-accommodaties en 10 B-accommodaties te weinig 
topsportaccommodaties heeft voor een provincie met een relatief hoge concentratie van verenigingen en 
topsporters. Het beperkte  aantal A-accommodaties  werkt remmend op het aantrekken van (aankomende) 
topsporters naar de regio en het organiseren van topsportevenementen.  
 
In Brabant gelden de Flik Flak turnhal en het Pieter van den Hoogenband zwembad als topsportaccommodaties 
met internationale allure. Deze accommodaties sluiten aan bij de behoefte en de structuur van de turn- 
respectievelijk zwemsport. Iedere sport heeft haar eigen kenmerken, zo ook de hockeysport. Het tophockey in 
Brabant vereist een optimale wedstrijd- en trainingsaccommodatie. Bovendien, om te kunnen voldoen aan de 
ambitie van Brabant om ook evenementen van EK/WK niveau te kunnen huisvesten in Brabant, dient Brabant 
te beschikken over een tophockeyaccommodatie die een dergelijk evenement kan huisvesten.  
 
De KNHB kent een gelijksoortige ambitie. In Nederland zal één tophockeystadion worden gerealiseerd 
waarmee Nederland internationaal kan concurreren en dat geschikt is voor WK’s en eventueel de Olympische 
Spelen van 2028 en dat is het Wagener Stadion in Amstelveen. Naast het realiseren van een vernieuwd 
Wagener Stadion, streeft de KNHB naar ‘topfaciliteiten voor topprestaties’ in Nederland. Met andere woorden; 
een spreiding van tophockeycomplexen geschikt voor gebruik op (inter)nationaal niveau. Dit uit zich onder 
andere in de doelstelling om bij elke hoofdklasseclub in 2015 tribunefaciliteiten te hebben gerealiseerd. Dit kan 
variëren van een stadion tot een (overdekte) lange zijde. 
 
Brabant beschikt, ondanks de aanwezigheid van de hoogste hockeydichtheid in Nederland en de relatief hoge 
vertegenwoordiging van Brabanders in het tophockey, (nog) niet over een tophockeyaccommodatie zoals het 
‘oude’ Wagener stadion in Amstelveen, of het hockeystadion van hockeyclub Rotterdam. In Brabant is 
inmiddels wel draagvlak ontstaan voor het ontwikkelen van tophockeyaccommodaties. Een eerste serieuze 
aanzet tot de realisatie van tophockeycomplexen in Brabant dateert van de zomer van 2009. Tijdens de 
studiereis van sportbestuurlijk Nederland (geïnitieerd door het ministerie van VWS) in Zuid-Afrika in het 
voorjaar van 2009, is gesproken over de diverse mogelijkheden voor Nederland en specifiek voor Brabant, om 
aan te sluiten bij het Olympisch Plan 2028 en om van Nederland, zowel op breedte- als op topsportgebied, een 
sportland te maken. Een van de initiatieven die tijdens deze reis is ontstaan betreft ‘Hockeyplan Brabant’, een 
initiatief van de steden ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Eindhoven voor de realisatie van vier 
tophockeyaccommodaties in Brabant. 
 

                                           
10 P.Hover en M.Doesborgh. De kansen van het Olympisch Plan  2028 voor Brabant. 2009 
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2.3.2 De KNHB als bondgenoot 
Het bestuur van de KNHB heeft naar aanleiding van gesprekken met de provincie, de clubs en Sportservice 
Noord-Brabant/Olympisch Netwerk Brabant,in een memo11 aan de Provincie Noord-Brabant op 26 februari 
2010 kenbaar gemaakt, de initiatieven voor de verdere ontwikkeling van het (top)hockey in Noord-Brabant 
door middel van het realiseren van een aantal tophockeyaccommodaties te ondersteunen. De KNHB stelt 
verder dat het tophockey in Brabant is gediend met een sterke onderlinge concurrentiepositie, waardoor 
tophockey op de kaart blijft staan in Brabant. Het ontwikkelen van één topsportlocatie werkt een afkalving van 
het huidige tophockeysituatie in de hand en is niet wenselijk. Kortom drie of vier tophockeycomplexen zorgen 
voor een sterke tophockeystructuur met uitstraling en bieden de mogelijkheid om evenementen en interlands 
te spreiden over Brabant.   
 
Indien dergelijke tophockeycomplexen zullen worden gerealiseerd in Brabant, zijn de volgende trends en 
ontwikkelingen op het gebied van accommodaties van belang: 
• De groei van het aantal leden leidt niet alleen tot de noodzaak van uitbreiding van het aantal velden van 

de huidige clubs, maar ook tot het oprichten van nieuwe verenigingen in zowel de ‘witte vlekken’ 
gebieden, als in de ‘volle’ hockeygemeenten. Dit om te voorkomen dat hier megaverenigingen ontstaan 
die uit hun jasje groeien. De KNHB helpt lokale overheden deze behoefte inzichtelijk te maken. 

• De traditionele vereniging krijgt een ander karakter omdat naast hockey,meerdere takken van sport 
worden aangeboden. 

• De maatschappelijke functie van de sportvereniging wordt steeds belangrijker, waarbij de overheid, zowel 
landelijk als lokaal, de clubs als belangrijke partner ziet om maatschappelijke doelen te bereiken. 
Multifunctioneel gebruik van de accommodatie is niet alleen van belang voor de maatschappelijke rol van 
hockeyclubs,  maar leidt bovendien tot meer leven op de vereniging en een toegenomen exploitatie - ook 
in de daluren. De KNHB stimuleert verenigingen open te staan voor een uitbreiding van diensten en 
faciliteiten, waar de eigen leden en de lokale gemeenschap gebruik van kunnen maken. Denk hierbij aan: 

 - een clubhuis met restaurant dat zeven dagen per week is geopend 
 - het aanbieden van huiswerkbegeleiding 
 - het faciliteren van kinderopvang 
• Verenigingen werken samen met externe partijen voor een optimale bezetting van de accommodatie. De 

KNHB stimuleert verenigingen om samenwerkingsverbanden te realiseren met de gemeente, 
buitenschoolse opvangorganisaties, buurtwerk, onderwijs en andere (sport)verenigingen. Voorbeelden 
hiervan zijn: 

 - de ontwikkeling van meer brede scholen met dagarrangementen met sportieve opvang 
 - het aanbieden van fithockey voor de doelgroep (al dan niet inactieve) 50- en 60-plussers 
 - het oprichten van wandelgroepen en het beoefenen van bowls en jeu de boules 
 - het samenwerken met de gezondheidssector (fitnesscentrum en/of fysiotherapeut) 
 - samenwerken met het bedrijfsleven: zorg voor geschikte ruimten voor symposia en congressen 
• De KNHB heeft de doelstelling geformuleerd dat elke hoofdklasseclub in 2015 tribunefaciliteiten dient te 

hebben. Dit kan variëren van een mini-stadion tot een (overdekte) lange zijde.  
• Tophockeyaccommodaties dienen uitgerust te zijn met faciliteiten voor camera-apparatuur, 

lichtvoorzieningen geschikt voor televisie-uitzending, ruime parkeerplaatsen, aparte ruimten voor 
arbitrage, besprekingsruimten voor teams, etcetera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
11 Zie bijlage D 
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2.3.3 SWOT Topsportaccommodaties 
Samenvattend kent het hockey op het vlak van accommodaties de volgende SWOT-analyse: 
 

 Sterkten  Zwakten 
     

• De Brabantse tophockeyclubs beschikken over 
de basisvoorzieningen voor tophockey op 
clubniveau 

• Geen tophockeyaccommodatie in Brabant is 
geschikt voor tophockeyevenementen van 
EK/WK niveau 

   • Brabantse hoofdklasseclubs voldoen nog niet 
aan beleid KNHB 

   • Clubs zijn nog onvoldoende ingericht voor 
multifunctioneel gebruik 

        

     
 Kansen  Bedreigingen 
     

• Beleid KNHB gericht op professionalisering 
hockeyaccommodaties hoofdklasseclubs 

• Realisatie tophockeystadion van EK/WK niveau 
in Amstelveen (Wagener stadion) 

• Draagvlak voor realiseren 
tophockeycomplexen bij clubs en KNHB 

• Ledengroei zorgt voor krapte/ veldentekort op 
hockeycomplexen 

• Spreiding van tophockeycomplexen bij 
tophockeybolwerken 

• Risico van verdwijnen tophockey uit Brabant 

• Verbouwing/ nieuwbouw biedt kansen voor 
implementatie multifunctionele invulling en 
voorzieningen topsport- en 
gehandicaptensport 

• Exploitatie accommodatie 

• Multifunctioneel gebruik accommodatie, ook 
in daluren, leidt tot toenemende exploitatie.  

  

 
2.3.4 Investeringskansen Provincie Noord-Brabant 
Brabantse tophockeyverenigingen beschikken over basisaccommodaties  voor tophockey op clubniveau. Dit 
wordt gefinancierd en gefaciliteerd door lokale overheden en de clubs. Echter, om te kunnen voldoen aan    
a) de door de KNHB geschetste minimale randvoorwaarden en ambities voor hoofdklasseclubs; 
b) de ambitie van de provincie om de kernsport hockey op topniveau in Brabant te waarborgen; 
c) de ambitie van de provincie voor het aantrekken van tophockeyevenementen; 
dienen de tophockeyaccommodaties in Brabant nog een slag te maken zodat hockey op topniveau in een 
topomgeving kan worden gewaarborgd en gefaciliteerd. Het tophockey in Brabant is gediend met een sterke 
onderlinge concurrentiepositie, waardoor tophockey op de kaart blijft staan in Brabant.  
Het ontwikkelen van één topsportlocatie werkt een afkalving van het huidige tophockeysituatie in de hand en is 
niet wenselijk. Kortom drie of vier tophockeycomplexen zorgen voor een sterke tophockeystructuur met 
uitstraling en bieden de mogelijkheid om evenementen en interlands te spreiden over Brabant.   
 
Een mogelijke investeringskans voor de provincie is gelegen in het creëren van de upgrading van de 
basisaccommodaties, de zogenaamde 'slagroom op de taart'. Daarmee dragen lokale overheden, clubs en 
provincie gezamenlijk bij aan bovengenoemde ambities.  In Brabant zijn vier hockeybolwerken te 
onderscheiden die hier nu of in de toekomst voor in aanmerking zouden kunnen komen.  
 
In het geval van een WK hockey Dames en/of Heren kiest de KNHB voor het organiseren van een dergelijk groot 
evenement voor een stadion van een betaald voetbalclub (1998 Stadion FC Utrecht en 2014 Stadion ADO Den 
Haag).  Voor Brabant betekent dit dat de ambitie voor een hockeystadion geschikt voor WK's niet realistisch is 
en daarmee afgeraden wordt.  
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2.4 HOCKEY en Topsportevenementen 
 
Brabant heeft de ambitie om meer topsportevenementen plaats te laten vinden in de provincie. 
Topsportevenementen hebben een aantrekkingskracht op investeringen van bedrijven in de regio, een 
economische spin-off en bieden (de partners in) de provincie goede mogelijkheden voor promotionele en 
toeristische doeleinden. Ze dragen namelijk bij aan een prettig werk- en leefklimaat (noodzakelijk voor elke 
werkgever en werknemer) en brengen geld in het laatje, doordat deelnemers en bezoekers geld uitgeven aan 
vervoer, verblijf en vermaak. Evenementen worden door overheden ook in het licht van place marketing 
bezien: een evenement kan bijdragen aan het vermarkten van de gemeente of de provincie, zo ook voor de 
Provincie Noord-Brabant. Naast een middel om als regio economisch beter te worden hebben evenementen 
ook een sociaal-maatschappelijke functie. Topsportevenementen kennen een breed bereik; van actieve 
sporters tot passieve sporters.  
 
2.4.1 Tophockeyevenementen in Brabant 
De sportevenementendichtheid is in Brabant iets lager dan in de rest van Nederland. Maar Brabant kan trots 
zijn op haar sportevenementen, zoals Indoor Brabant, het WK Veldrijden 2009, het NK Marathon 2008, het 
Unicef Open, het Europees Kampioenschap Zwemmen, Schoonspringen en Synchroonzwemmen in 2008 en het 
WK Zwemmen voor gehandicapten in 2010 in Eindhoven.  Voor het hockey geldt dat tot op heden bijna alle 
internationale toptoernooien voor de Nederlandse elftallen in het Wagener stadion te Amstelveen zijn 
gespeeld. De KNHB staat een spreiding van evenementen en wedstrijden voor door het land heen. Inmiddels 
beschikt Rotterdam over een hockeystadion en hebben in Zuid-Nederland Tilburg, 's-Hertogenbosch en 
Eindhoven vergevorderde plannen voor het ontwikkelen van tophockeyaccommodaties. Met de eventuele 
toekomstige aanwezigheid van tophockeyaccommodaties in Brabant zouden belangrijke wedstrijden en 
evenementen kunnen worden gerealiseerd. Zoals de interlands en toernooien van de Nederlands elftallen, 
Jong Oranje en nationale jeugdteams, en mogelijk de Europese kampioenschappen voor clubteams12. 
Wedstrijden die een positief effect hebben op de talloze hockeyers in de steden. Ook zijn deze accommodaties 
dan uitstekend geschikt als goede trainingslocatie voor (inter)nationale teams, in het kader van Brabant als 
trainingslocatie voor de Olympische Spelen van Londen 2012. 
 
2.4.2 De KNHB als bondgenoot 
De KNHB wil de sterke internationale positie van Nederland, de goede prestaties van de nationale teams en de 
grote organisatiekracht inzetten om de komende jaren meer hockeyevenementen naar Nederland te halen. Dit 
sluit aan bij de ambitie uit het Olympisch Plan 2028 dat Nederland in 2016 wereldwijd bekend staat om zijn 
grote ambitie en talent voor het organiseren van grote sport- en culturele evenementen. De KNHB streeft 
ernaar om eens in de twee jaar een aansprekend titeltoernooi te organiseren. In de zomer van 2011 is 
Nederland gastheer voor de Champions Trophy voor  dames en een vierlanden toernooi voor heren. Voor de 
nationale A- jeugd wordt een EK georganiseerd. In 2013 worden wedstrijden gespeeld in het kader van een 
World Level event en in 2014 organiseert de KNHB een dubbel WK in Den Haag. De KNHB heeft als 
uitgangspunt dat er jaarlijks een internationaal evenement in Nederland plaatsvindt. Ook voor de nationale 
jeugdselecties en Jong Oranje teams verzorgt de KNHB met regelmaat de organisatie van een internationaal 
evenement (EK/WK). 
 
Voor Brabant biedt deze ambitie kansen, mits Brabant over geschikte tophockeyaccommodaties beschikt om 
deze evenementen te kunnen huisvesten. Het bestuur van de KNHB heeft reeds in een brief van februari 2010 
aan Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant te kennen gegeven om verenigingen met een vaste 
tribune/klein stadion in aanmerking te laten komen voor de organisatie van evenementen, te weten: 
- Interlandwedstrijden Dames of Heren 
- Champions Trophy (mits tribunecapaciteit is uit te breiden tot minimaal 7.000) 
- Interlandwedstrijden Jong Oranje Heren, Jong Oranje Dames, Jeugd A en B (jongens en meisjes) 
- Europese- en Wereldkampioenschappen Jong Oranje Heren en Jong Oranje Dames 
- Europese Kampioenschappen voor onder 16 en/of 18 jaar 
- 4-landentoernooien Nationale jeugdteams 

                                           
12 Ook de hockeysport krijgt een Europese competitie, vergelijkbaar met de Champions League bij het voetbal. Aan deze competitie die 
 het komende seizoen van start gaat nemen de beste 24 teams van Europa (onderverdeeld in poules) het tegen elkaar op. Van de 
 toplanden Engeland, Spanje, Duitsland en Nederland mogen ieder drie teams meedoen. Voor Nederland betreft dat de winnaar en de 
 nummers twee en drie van de playoffs. 
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- Finales Nationale Kampioenschappen jeugd 
2.4.3 SWOT Topsportevenementen 
Samenvattend kent het hockey op het vlak van de evenementen de volgende SWOT-analyse: 
 
 Sterkten  Zwakten 
     

• Oranje Zwart en Den Bosch hebben enige  
ervaring in het organiseren van 
tophockeyevenementen (EHL, Europacup) 

• Brabant beschikt nog niet over een 
topaccommodatie op EK/WK niveau 

   • Complexen van hoofdklasseclubs zijn nog niet 
allemaal ingericht volgens minimale 
voorwaardenbeleid hoofdklasseclubs KNHB 

    • De meeste topsportevenementen hebben 
voorheen buiten Brabant plaats gevonden 

     
 Kansen  Bedreigingen 
     

• KNHB  staat voor een spreiding van 
evenementen en wedstrijden door het land 

• Concurrentie van hockeystadions buiten 
Brabant bij binnenhalen van evenementen op 
EK/WK niveau 

   • De KNHB heeft als uitgangspunt dat er jaarlijks 
een internationaal evenement in Nederland 
plaatsvindt 

    • Vrijwilligerstekort bij organisatie evenementen 

• Met de realisatie van tophockeycomplexen in 
Brabant kunnen evenementen worden 
aangetrokken 

• Een toekomstig tophockeycomplex is geen 
garantie voor het binnenhalen van 
evenementen 
 

• Evenementen in te zetten voor Brabant 
Promotie 

  

 
 
2.4.4 Investeringskansen Provincie Noord-Brabant 
In het geval van de organisatie van een WK hockey Dames en/of Heren kiest de KNHB voor een dergelijk groot 
evenement voor een stadion van een betaald voetbalclub (1998 Stadion FC Utrecht en 2014 Stadion ADO Den 
Haag).  Echter, voor de overige evenementen streeft de KNHB naar een spreiding van evenementen in 
Nederland, het liefst daar waar de faciliteiten aanwezig zijn om een dergelijk evenement te huisvesten.  
 
De investeringskansen voor de Provincie Noord-Brabant liggen in het aantrekken van tophockeyevenementen 
op maximaal EK-niveau of organisatie van interlandwedstrijden, vier-landentoernooien, voor zowel jeugd als 
senioren. De kansen voor het aantrekken van dergelijke evenementen worden aanmerkelijk groter bij de 
beschikking over een of meerdere tophockeyaccommodaties.   
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3 Inspelen op de toekomst  
 
 
Voorgaande hoofdstukken benadrukken dat hockey met recht is aangewezen als kernsport in Brabant: hockey 
is na voetbal de meest beoefende sport in de provincie. Bovendien heeft het hockey in Brabant een hoge 
groeipotentie. Hockey kent een sterke, gezonde en professionele verenigingscultuur, welke bijdraagt aan de 
sportieve identiteit van Brabant. Door de brede maatschappelijke inzetbaarheid is hockey bij uitstek ook 
geschikt als middel voor het bereiken van brede maatschappelijke en economische doelen. Hockey is een 
typische studentensport, en daarmee een middel om de regionale kennisinfrastructuur te versterken. Voor 
Brabant speelt de hockeysport dus een grote rol, niet alleen om aantrekkelijk te zijn voor studenten maar ook 
om kenniswerkers te behouden en aan te trekken. Daarnaast is hockey in te zetten voor bredere sociale en 
gezondheidsdoelstellingen. Hockey komt steeds meer binnen het bereik van mensen die eerder niet of niet zo 
vaak met sport, laat staan met hockey, in aanraking zijn gekomen. Tot slot maakt de sterke Brabantse 
vertegenwoordiging in de top van de hockeysport, het hockey tot een uitstekende ambassadeur voor een 
gezond, sportief en aantrekkelijk Brabant.   
 
Maar het hockey in Brabant kent ook nog een aantal aandachtsgebieden. Zo is er nog veel winst te behalen in 
de samenwerking en afstemming tussen clubs onderling, de doorontwikkeling van hockeybolwerken en het 
creëren van aanbod voor de gehandicaptensport. Tevens liggen er nog vele kansen in de bredere 
maatschappelijke inzetbaarheid;  allianties met het onderwijs, met maatschappelijke organisaties, het 
aanbieden van gedifferentieerd sportaanbod, etc. En het feit dat Brabant tot op heden goed vertegenwoordigd 
is in het tophockey, biedt geen garantie voor de toekomst. Talentvolle jeugd zet zijn/haar hockeycarrière nog te 
vaak voort buiten Brabant. Wegens het ontbreken van hoogwaardige en onderscheidende 
tophockeyaccommodaties kent het clubhockey nog geen optimale trainings- en wedstrijdaccommodaties, en is 
Brabant niet in de optimale positie om gastheer te zijn voor tophockeyevenementen van internationaal niveau.  
 
 
3.1 Vijf scenario's 
 
De toekomst van het Brabantse (top)hockey ligt in de realisatie en doorontwikkeling  van een aantal 
hockeybolwerken met een regionale uitstraling, verspreid over Brabant. Deze hockeybolwerken dienen zich te 
kenmerken door een hoogwaardige topaccommodatie met multifunctioneel gebruik, een regionale brede 
maatschappelijke functie, samenwerking met omliggende verenigingen, en vertegenwoordiging op het hoogst 
landelijke niveau13. De nauwe samenwerking in de hockeysport met het bedrijfsleven en met kenniscentra 
(universiteiten, hogescholen) levert bovendien een belangrijke impuls in het aantrekken en behouden van 
kennis, talent en bedrijvigheid in de regio. Met hun brede maatschappelijke en economische inzetbaarheid 
kunnen deze hockeybolwerken een belangrijke bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat in Brabant.  
 
Op dit moment zijn er vier regio’s waar een dergelijk bolwerk zich zou kunnen ontwikkelen. Binnen deze vier 
regio’s is een aantal sterke verenigingen aan te wijzen die als kartrekker (kunnen) fungeren bij het inrichten van 
een tophockeybolwerk met een regionale functie, niet alleen op basis van grootte, maar tevens op basis van 
tophockey en professionaliteit.  
 
• Regio ’s-Hertogenbosch:  HC Den Bosch (HCDB) 
• Regio Eindhoven-Helmond:  Oranje Zwart en EMHC 
• Regio Breda:   Push, Breda en Zwart-Wit 
• Regio Tilburg:   T.M.H.C. Forward en Tilburg, vanaf komend seizoen (’11-’12) 
     fusieclub HC Tilburg 
 
Den Bosch en Tilburg hebben de meest concrete plannen voor de ontwikkeling van een tophockeybolwerk met 
tophockeyaccommodatie; In 's-Hertogenbosch is dat HC Den Bosch (complex reeds in grote mate gerealiseerd), 
en in Tilburg de fusieclub (de plannen zijn de eerste fase ingegaan). Ook Eindhoven heeft ambities uitgesproken 
het hockey door te ontwikkelen met een bolwerk Oranje Zwart/EMHC. In Breda dient een concrete aanwijzing 

                                           
13 Zie bijlage E voor de optimale kenmerken van een hockeybolwerk. 
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voor een dergelijk bolwerk nog nader vorm te krijgen en ontbreekt bij de senioren de vertegenwoordiging op 
het hoogst landelijk niveau.   
Binnen de genoemde bolwerken kunnen de basisrandvoorwaarden in zekere mate door clubs, gemeente en 
bedrijfsleven worden ingevuld. Echter voor de slagroom op de taart is extra ondersteuning gewenst; de 
voorzieningen die van een gemiddeld hockeycomplex een tophockey trainings- en wedstrijdcomplex kunnen 
maken. Denk hierbij aan faciliteiten voor camera-apparatuur, lichtvoorzieningen geschikt voor televisie-
uitzending, ruime parkeerplaatsen, aparte ruimtes voor arbitrage, besprekingsruimtes voor teams, 
tribunefaciliteiten variërend van een stadion tot een (overdekte) lange zijde, ruimte voor fitness en 
hersteltraining, een 'gezonde' horecavoorziening, etcetera.   
 
De mogelijke rol van de provincie in deze doorontwikkeling van Brabantse hockeybolwerken, wordt hieronder 
in vijf verschillende scenario's weergegeven. De scenario’s laten zien wat de mogelijke consequenties kunnen 
zijn van de investeringen,  waarbij de scenario’s variëren van zeer summier met enkel een investering in 
sportoverstijgende voorzieningen voor topsport en gehandicaptensport (scenario 1), tot  zeer ambitieus en 
uitgebreid met volledige investering voor vier tophockeycomplexen met stadions in Brabant (scenario 5).  
 
Scenario's investeringskansen provincie: 
 

Investering Provincie14 Scenario's 
Gehandicap
tensport 

Talentont
wikkeling 

Accommodaties Evenementen 

1 Hockey kan gebruik maken van sporttakoverstijgende 
voorzieningen gehandicaptensport en 
talentontwikkeling 

0 minimaal 

2 Sporttakoverstijgende voorzieningen + upgraden van 
één tophockey(trainings) -accommodatie met 
'topvoorzieningen voor topprestaties' 

3 mln (p.m) 

3 Sporttakoverstijgende voorzieningen  + upgraden van 
3 (op termijn 4) tophockey(trainings)accommodaties 
met 'topvoorzieningen voor topprestaties' 

9/ 12 mln  (p.m) 

4 Sporttakoverstijgende voorzieningen  + Ontwikkelen 
van een hockeystadion, geschikt voor EK/WK's 

5 mln (p.m) 

5 Sporttakoverstijgende voorzieningen  + Ontwikkelen 
van 3 (op termijn 4) hockeystadions, geschikt voor 
EK/WK's 
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15/ 20 mln (p.m.) 

 
 
Scenario 1 Hockey kan gebruik maken van sporttakoverstijgende voorzieningen gehandicaptensport en 
  talentontwikkeling 
De investering in dit (meest minimale) scenario betreft de sporttakoverstijgende voorzieningen in de 
gehandicaptensport en talentontwikkeling, zoals beschreven in paragraaf 2.1.4 en 2.2.4.  Met deze investering 
draagt de provincie bij aan de realisatie van een goede regionale infrastructuur voor topsport en 
gehandicaptensport.  
In tegenstelling tot andere takken van sport kent het hockey geen RTC-structuur, wat investering in RTC's niet 
noodzakelijk maakt. In dit scenario kiest de provincie ervoor om niet bij te dragen aan de realisatie van 
tophockeyaccommodaties in Brabant en is de kans op het aantrekken van topevenementen minimaal.  
 
Scenario 1 is tevens onderdeel van alle 4 de andere scenario's.   
 
 

                                           
14 De investeringen betreffen slechts een globale indicatie. De werkelijke investeringen zijn afhankelijk van vele factoren, zoals 
 beschikbare financiën van derden, uitwerking van kostenposten, reeds aanwezige basisvoorzieningen, etc. De daadwerkelijke 
 investeringen dienen dan ook nader uitgewerkt te worden bij de uitwerking van concrete investeringsplannen/- aanvragen. 
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Sporttakoverstijgende investering Provincie 

Gehandicaptensport Talentontwikkeling 

Sporttakoverstijgend € per jaar Sporttakoverstijgend € per jaar 

> fieldlab    100.000  > ONB    350.000  

> provinciaal loket (sport- en 
beweegwijzer, kenniscentrum, pilots) 

   100.000  > CTO    200.000  

> Regionale sportcoaches (4)    200.000  > BSTF    200.000  

> Overig    600.000  > Innovatie/ Fieldlabs/ leerstoel sport    125.000  

 
 
Scenario 2 Sporttakoverstijgende voorzieningen + upgraden van één tophockey(trainings) - 
  accommodatie met 'topfaciliteiten voor topprestaties' 
Naast de sporttakoverstijgende voorzieningen zoals benoemd in scenario 1, zal in dit scenario één 
hockeybolwerk zich kunnen doorontwikkelen tot tophockeycomplex met 'topfaciliteiten voor topprestaties'.  
De provincie kan voor dit hockeybolwerk zorgen voor de slagroom op de taart; de voorzieningen die van een 
gemiddeld hockeycomplex een tophockey trainings- en wedstrijdcomplex kunnen maken. Denk hierbij aan 
faciliteiten voor camera-apparatuur, lichtvoorzieningen geschikt voor televisie-uitzending, ruime 
parkeerplaatsen, aparte ruimtes voor arbitrage, besprekingsruimtes voor teams, tribunefaciliteiten middels 
een (overdekte) lange zijde, ruimte voor fitness en hersteltraining, een ‘gezonde’ horecavoorziening, etcetera.  
 
Daarmee zal één hockeybolwerk in Brabant kunnen voldoen aan het streven van de KNHB om voor iedere 
hoofdklasseclub 'topfaciliteiten voor topprestaties' te realiseren.  Het tophockey in Noord Brabant is echter 
gediend met een sterke onderlinge concurrentiepositie, waardoor tophockey op de kaart blijft staan in Noord-
Brabant. Het ontwikkelen van één topsportlocatie werkt een afkalving van het huidige tophockeysituatie in de 
hand en is niet wenselijk.  
 
In dit scenario kent Brabant geen tophockeycomplex welke geschikt is voor internationale evenementen op WK 
niveau, zoal het nieuwe Wagener stadion in Amstelveen. Echter, dit zou ook niet in de ambitie van Brabant 
moeten liggen, aangezien in het geval van een WK hockey Dames en/of Heren de KNHB kiest voor een stadion 
van een betaald voetbalclub (1998 Stadion FC Utrecht en 2014 Stadion ADO Den Haag).    
 
 

      

     
 Sterkten/ Kansen  Zwakten/Bedreigingen 
     

• Kleine bijdrage aan structureel tophockey in 
Brabant 

• Tophockeycomplex op clubniveau geen 
garantie voor hoofdklassehockey 

• Optimale randvoorwaarden voor tophockey op 
één (hoofdklasse)club in Brabant  

• Upgraden accommodaties is  geen garantie 
voor realiseren evenementen 

• Kans op behoud  talentvolle jeugd bij een club 
in Brabant 

• Risico op afkalving huidige tophockeysituatie in 
Brabant, en wegvloeien talent uit Brabant 

• Gelegenheid tot Brabant Branding   
• Noodzakelijke randvoorwaarde voor 

aantrekken van tophockeyevenementen  
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Scenario 3 Sporttakoverstijgende voorzieningen  + upgraden van 3 (op termijn 4)   
  tophockey(trainings)accommodaties met 'topfaciliteiten voor topprestaties' 
Alle drie/vier de bolwerken krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot  tophockeycomplexen op 
hoofdklassenniveau, zoals beschreven in scenario 2, waarbij in ieder geval een accommodatie in te zetten is 
voor de huisvesting en organisatie van Tophockeyevenementen (maximaal EK niveau).  Daarmee sluit Brabant 
aan bij het streven van de KNHB naar 'topfaciliteiten voor topprestaties' in Nederland, en de ambitie van de 
KNHB om bij elke hoofdklasse club in 2015 tribunefaciliteiten te hebben gerealiseerd. Hiermee wordt niet 
gedoeld op de realisatie van hockeystadions, maar  van een (overdekte) lange zijde. Daarmee zijn de 
accommodaties niet alleen geschikt voor hoofdklassenniveau, maar kunnen tevens evenementen 
aangetrokken worden (maximaal EK niveau).  
 
In 's Hertogenbosch is een dergelijke accommodatie al voor een groot deel gerealiseerd door de verbouwing 
van het complex aan de Oosterplas.  Het meest concreet, en tevens urgent, zijn verder de plannen voor een 
hockeybolwerk in Tilburg. De fusieclub staat in de startblokken om uit te groeien tot een toptrainings- en 
wedstrijdaccommodatie op hoofdklasseniveau. Met de ambities in Eindhoven voor een hockeybolwerk Oranje-
Zwart/E.M.H.C. en een mogelijk  hockeybolwerk in Breda in de toekomst, kan de provincie bijdragen aan een 
optimale tophockeyinfrastructuur en kan het hockey in Brabant zich verankeren in de top van het Nederlandse, 
en dus het mondiale hockey. Tevens beschikt de provincie met dit scenario over de mogelijkheid evenementen 
en interlands te huisvesten in Brabant .  
 
 In dit scenario kent Brabant geen tophockeycomplex welke geschikt is voor internationale evenementen op 
WK niveau, echter, zoals ook geschetst in scenario 2, is dit ook geen haalbare en dus geen wenselijke ambitie.  
 
 

     

     
 Sterkten/ Kansen  Zwakten/Bedreigingen 
     

• Grote bijdrage aan structureel tophockey in 
Brabant 

• Tophockeycomplex op clubniveau geen 
garantie voor hoofdklassehockey 

• Optimale randvoorwaarden voor tophockey op 
clubniveau (hoofdklasse)  

• Upgraden accommodaties is  geen garantie 
voor realiseren evenementen 

• Minder kans op wegvloeien talentvolle jeugd 
uit Brabant 

  

• Gelegenheid tot Brabant Branding   
• Noodzakelijke randvoorwaarde voor 

aantrekken van tophockeyevenementen  
  

 
 
Scenario 4 Sporttakoverstijgende voorzieningen  + Ontwikkelen van één hockeystadion 
Dit scenario betreft de realisatie van één tophockeystadion, geschikt voor topevenementen van EK/WK niveau. 
Hiermee kan de provincie voldoen aan de ambitie van Brabant om ook evenementen van EK/WK niveau te 
kunnen huisvesten in Brabant.  Het bolwerk dat voor dit scenario de beste papieren heeft, is nog niet zo 
eenvoudig aan te wijzen. Hockeyclub Den Bosch is, gezien de historie in het tophockey en de deels reeds 
gerealiseerde infrastructuur, een goede kandidaat om uit te groeien tot een dergelijk tophockeycomplex. 
Echter, de bolwerken in Tilburg en Eindhoven hebben met hun kennisinfrastructuur de beste papieren als 
gekeken wordt naar de positie in, en bijdrage van het hockey aan het kennis- en vestigingsklimaat in Brabant. 
 
Echter, voor hockey geldt dat in het geval van de organisatie van een WK hockey Dames en/of Heren de KNHB 
kiest  een stadion van een betaald voetbalclub (1998 Stadion FC Utrecht en 2014 Stadion ADO den Haag).  Voor 
Brabant betekent dit dat de ambitie voor een hockeystadion geschikt voor EK/ wk's niet realistisch is en 
daarmee afgeraden wordt. 
 
Daarnaast wijkt dit scenario, met een investering in een enkel hockeycomplex, af van het beleid van de KNHB 
om voor iedere hoofdklassenclub een complex te realiseren met 'topvoorzieningen voor topprestaties', en 
zorgt niet voor de optimale ondersteuning van tophockey in Brabant. Het tophockey in Noord Brabant is 
gediend met een sterke onderlinge concurrentiepositie, waardoor tophockey op de kaart blijft staan in Noord-
Brabant. Het ontwikkelen van één topsportlocatie werkt een afkalving van het huidige tophockeysituatie in de 
hand en is niet wenselijk.  
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 Sterkten/ Kansen  Zwakten/Bedreigingen 
     

• Noodzakelijke randvoorwaarde voor 
aantrekken van tophockeyevenementen  

• Minder kans op  structureel tophockey in 
Brabant 

• Gelegenheid tot Brabant Branding • Grotere kans op wegvloeien talentvolle jeugd 
uit Brabant 

• Voor één bolwerk in Brabant betere 
randvoorwaarden voor tophockey 
(hoofdklasse) 

• Tophockeycomplex op clubniveau geen 
garantie voor hoofdklassehockey 

   • Stadion is  geen garantie voor realiseren van 
topevenementen 

   • Monopoliepositie van een bolwerk in Brabant 

 
 
Scenario 5 Sporttakoverstijgende voorzieningen  + Ontwikkelen van drie (op termijn 4) hockeystadions 
In dit scenario krijgen alle vier de bolwerken de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot gelijkwaardige 
tophockeycomplexen met hockeystadion, geschikt voor tophockeyevenementen van WK niveau. In eerste 
instantie geldt dit voor de drie bolwerken Den Bosch, Eindhoven en Tilburg. Wanneer in Breda op termijn een 
gelijke positie is ontstaan, zal ook in Breda een dergelijk complex gerealiseerd kunnen worden.  
 
Waar in scenario 4 reeds is aangegeven dat de ontwikkeling van één tophockeystadion in Brabant niet aan te 
bevelen is, gezien het beleid van de KNHB en de keuzes die hierin reeds gemaakt zijn, is de ontwikkeling van 
vier van dergelijke stadions al helemaal geen wenselijk en/of realistisch scenario. De investering die hiermee 
gepaard zou gaan (20 mln) staat niet in verhouding tot het rendement dat hiermee bereikt wordt. De enige 
meerwaarde van dit scenario ten opzichte van scenario drie, is een grotere kans op het binnenhalen van grote 
topsportevenementen. Echter, een garantie voor het binnenhalen van deze evenementen is niet te geven. 
Bovendien vindt een evenement van WK niveau niet in een hockeystadion plaats, maar in een voetbalstadion.  
 
        

     
 Sterkten/ Kansen  Zwakten/ Bedreigingen 
     

• Grote bijdrage aan structureel tophockey in 
Brabant 

• Zeer grote investering , zeker in relatie tot  
incidenteel gebruik  stadions voor evenementen 

• Optimale randvoorwaarden voor tophockey op 
clubniveau (hoofdklasse) 

• Potentiële concurrentiestrijd Brabantse 
bolwerken bij aantrekken evenementen 

• Minder kans op wegvloeien talentvolle jeugd uit 
Brabant 

• Vraagtekens bij noodzaak 4 hockeystadions 
voor EK/WK gebruik 

• Gelegenheid tot Brabant Branding • Stadions zijn geen garantie voor realiseren 
evenementen 

• Optimale randvoorwaarden voor aantrekken 
van tophockeyevenementen  

• Tophockeycomplex op clubniveau geen garantie 
voor hoofdklassehockey 

 
 
3.2       Conclusie 
 
Wanneer alle vijf scenario's naast elkaar worden gelegd, en tevens het advies van de KNHB in acht wordt 
genomen, komt scenario drie als meest realistisch en gewenst naar voren. In dit scenario ontvangt de 
gehandicaptensport de aandacht die het verdient, beschikt de provincie in Brabant over de gelegenheid om 
tophockeyevenementen van internationaal niveau (m.u.v. Senioren EK en WK's) te organiseren in de provincie, 
en krijgt het tophockey in Brabant de kans om structureel tot de top van Nederland, en daarmee de top van de 
wereld te behoren.   
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Bijlage A 
 
 
Agenda van Brabant 
 
In de Agenda van Brabant; traditie en technologie heeft de provincie in het voorjaar van 2010 de lijnen uitgezet 
voor de toekomst van ‘ons Brabant’. De ambitie is om in een sterk veranderende wereld tot de top van de 
kennis- en innovatieregio’s te (blijven) behoren. Voor een duurzame regionale ontwikkeling, die welvaart en 
welzijn van alle Brabanders bevordert, is de inzet op kennis en innovatie cruciaal. Kwaliteit van de 
leefomgeving is een doorslaggevende factor om burgers, bedrijven en talenten te binden aan de regio; een 
randvoorwaarde voor een florerende en gezonde samenleving. 
 
Werken aan een optimaal vestigingsklimaat betekent in sporttermen aanhaken op Olympisch niveau. Het 
belang van de sport en de wijze waarop sport kan bijdragen aan de ambities en het leefklimaat van Brabant 
staan onderstreept in het “Olympisch Plan Brabant: Versterking Sportinfrastructuur”, dat op 10 december 2010 
door de Provinciale Staten is aangenomen. 
 
De provincie sluit hiermee aan op het landelijk Olympisch Plan 2028, waarin het belang van sport wordt 
verbonden met brede maatschappelijke domeinen: ruimte en economie, maar ook volksgezondheid, sociaal-
maatschappelijk en regiobranding. De ambities van het Olympisch Plan 2028 maken duidelijk dat sport zowel 
doel als middel is. Doel omdat Nederland zich blijft mengen in de race om sportmedailles, sport (terug) in het 
curriculum van alle scholen gebracht wordt, de sportdeelname verhoogd dient te worden en omdat ‘sportief 
denken’ verder opbloeit. Middel omdat sport op veel fronten zal bijdragen aan de kwaliteit van de 
samenleving. Gezonde en daardoor arbeidsproductieve burgers zijn nodig voor de krapper wordende 
arbeidsmarkt en om de toenemende kosten van de gezondheidszorg te drukken. Sportief denken kan een 
antwoord zijn op maatschappelijke problemen, zoals het integratievraagstuk en de verharding in de 
samenleving. Bij het sporten leren mensen te presteren, trots te zijn op zichzelf en het beste uit zichzelf te 
halen. Daarnaast draagt een hoogwaardig sportklimaat bij aan de (inter)nationale uitstraling en profilering van 
een regio en heeft sport economische spin-off. 
 
Het Olympisch Plan Brabant raakt hiermee het hart van de Agenda van Brabant: het Olympisch Plan draagt bij 
aan de profilering van Brabant, is een goed instrument voor de branding van de provincie en versterkt het leef- 
en vestigingsklimaat. Evenals de Agenda van Brabant omvat het Olympisch Plan ambities die de gehele 
Brabantse samenleving raken. Om deze ambities waar te maken, streeft Brabant ernaar in 2016 het volgende 
bereikt te hebben:   
• We hebben sport in Brabant op een hoger niveau getild 
• We hebben duurzaam een betere sportinfrastructuur 
• Sport is beter verbonden met economie en ruimte 
• De samenwerking met de Brabantse gemeenten is verdiept 
• Topsportevenementen trekken structureel meer bezoekers 
• Er komen structureel meer toeristen naar Brabant 
• Ook na 2016 zijn er aantoonbaar meer topsportevenementen dan daarvoor 
• De trots van Brabanders op hun provincie is vergroot 
 
Bij de uitwerking van het Olympisch Plan Brabant, is op aanbeveling van NOC*NSF, gekozen voor kernsporten, 
omdat daarmee focus wordt aangebracht in relatie tot het Olympisch Plan. In de Provincie Noord-Brabant is 
hockey aangewezen als één van deze kernsporten. De provincie Noord-Brabant heeft, in samenwerking met 
Sportservice Noord-Brabant/Olympisch Netwerk Brabant, het initiatief genomen voor het opstellen van een 
kernsportplan Hockey.  
 
Het hockeyplan Brabant zoomt in op de positie en de betekenis van hockey in Brabant en brengt in beeld op 
welke wijze de hockeysport in Brabant versterkt kan worden teneinde een substantiële bijdrage te kunnen 
leveren aan het positioneren van Brabant als dé provincie met een optimaal leef- en vestigingsklimaat. 
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Bijlage B 
 
 
Samenvatting meerjarenbeleidsplan 2009 – 2015  KNHB 
 
In het meerjarenbeleidsplan 2009 – 2015  'De toekomst van hockey' legt de KNHB in de komende 
beleidsperiode o.a. de nadruk op het bevorderen van kwaliteit en het behoud van de cultuur. Om dit te kunnen 
realiseren heeft de KNHB een achttal kernpunten geformuleerd. 
 
1.Hockeyactiviteiten op maat: De KNHB staat voor een leven lang hockey. Van jong tot oud; de actieve 
hockeyers zijn onderverdeeld in acht doelgroepen en vindt men onder de jeugd van 4 tot 18  jaar t/m de 
categorie van 60 jaar en ouder. Daarnaast is er veel aandacht voor het aangepast sporten (G&LG en 
rolstoelhockey). Iedereen moet kunnen hockeyen op zijn eigen (ambitie)niveau. De KNHB zorgt voor een 
passend en kwalitatief goed hockeyaanbod, zodat iedereen zijn eigen top kan bereiken en/of met plezier kan 
spelen.  
 
2.Hockey op wereldniveau: Het breedtehockey vormt de basis voor het tophockey en het tophockey dient 
nadrukkelijk onderdeel te blijven van het clubhockey. Andersom zorgen de prestaties van de tophockeyelftallen 
- zowel de nationale teams als op clubniveau - voor een stimulans van de gehele  Nederlandse hockeysport en -
beleving. Het is de taak van de KNHB om tophockey mogelijk te maken, waarbij Nederland structureel behoort 
tot de wereldtop. 
 
3.Goed hockey begint bij goed kader: Om iedereen tophockey op zijn eigen niveau te kunnen bieden, is goed 
kader nodig. En steeds meer kader, want het aantal hockeyers groeit. De KNHB zet zich actief in om te zorgen 
dat elk team wordt begeleid door gekwalificeerde trainers, coaches en scheidsrechters. Ook de kwaliteit van de 
vrijwilligers en betaalde krachten op de verenigingen is essentieel voor het leveren van een goed 
hockeyaanbod. 
 
4.Behoud van de hockeycultuur: Hockey is een goed georganiseerde, populaire en succesvolle teamsport, die 
bereikbaar is voor iedereen in Nederland, die in een sociale en veilige omgeving wil sporten. De campagne 
Sportiviteit & Respect richt zich op het behoud van deze cultuur. Door het vergroten van bewustzijn,  de kennis 
van o.a. de spelregels en de kwaliteit van de ondersteuning wordt niet gewenst gedrag op en rondom het veld 
teruggedrongen. 
 
5.Focus op gerichte groei: Het aantal hockeyers is de laatste jaren spectaculair gestegen. Punt van zorg is echter 
dat deze groei niet evenwichtig heeft plaatsgevonden; veel clubs hebben veel jeugd en relatief weinig senioren. 
De focus ligt de komende jaren dan ook op het bewerkstelligen van een meer gerichte groei, vooral door extra 
aandacht te geven aan de bestaande seniorendoelgroepen en de grote groep 16/17/18-jarigen. 
 
6.Hockey midden in de samenleving: Steeds meer clubs zetten zich - in samenwerking met gemeente, buurt, 
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven - in voor de samenleving. De kracht van de hockeysport, de KNHB en de 
319 hockeyverenigingen wordt mede aangewend om de doelstellingen uit de Sportagenda 2012, het Olympisch 
Plan 2028 van NOC*NSF en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) te realiseren. 
 
7.Sterke verenigingen: De ondersteuning van de verenigingen is één van de kerntaken van de KNHB. De clubs 
vormen immers de basis voor de beoefening van de hockeysport en zijn onmisbaar bij het verwezenlijken van 
de doelen uit het Meerjarenbeleidsplan. De KNHB biedt ondersteuning op maat en met de uitkomsten van het 
onderzoek ‘Gestructureerd (samen)werken aan succes’ wordt gewerkt aan het structureel versterken van het 
functioneren van de verenigingen. Sterke verenigingen dragen tevens bij aan het creëren van het beoogde 
Olympische Sportklimaat in 2016. 
 
8.Optimale communicatie & sponsoring: De doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan kunnen niet worden 
waargemaakt zonder de steun van de partners, sponsors en suppliers van de KNHB. Daarnaast is een goede 
communicatie eveneens van belang, om de hockeysport in de volle breedte uit te dragen. 
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Bijlage C 
 
 
Kengetallen hockey in Brabant 
 
 

HOCKEY IN BRABANT 

gemeente club Leden (2008) HKh HKd Okh Okd A/B j A/B m G LG 
Asten H.C.A.S.   427 427                 
Bergen op Zoom M.H.C. Tempo 673 673               x 
Berlicum H.C. Berlicum 433 433                 

M.H.C. Heesch 279                 Bernheze 
M.H.C. H.D.L. 169 

448 
                

Best M.H.C. Best 706 706                 
Boekel H.C. Boekel 257 257                 

M.H.C. M.E.P. 721 975                 Boxtel 
H.C. Liempde 254                   

Grave H.C. Grave 195 195                 
Mill en St Hubert M.H.C. Mill 112 112                 
Boxmeer M.H.C. Boxmeer 531 531                 

M.H.C. Teteringen 369                 
H.C. Prinsenbeek 724                 
B.N.M.H.C. Zwart-Wit 1.246                 
B.H.V. Push 1.969     OK OK A1, B1 A1, B1   x 

Breda 

B.H. & B.C. Breda 1.203 

5511 

      OK B1 B1     
Cranendonck H.C. Cranendonck 252 252                 
Deurne M.H.C. Deurne 309 309                 
Dongen M.H.C. Liberty 508 508                 
Eersel H.C. Eersel 201 201                 

M.H.C. Oranje-Zwart 1.523 HK HK     A1, B1 A1, B1     
H.C. Eindhoven 1.088     OK OK     x   
E.S.H.V. Don Quishoot 122                 

Eindhoven 

E.M.H.C.   1.016 

3749 

                
Etten-Leur H.C. Etten-Leur 921 921                 
Geldrop Hockey Geldrop 674 674                 

H.C. Gemert 423                 Gemert-Bakel 
G.H.V. Bakel 170 

593 
                

Gilze Rijen H.C. Gilze Rijen 332 332                 
Goirle M.H.C. Goirle 621 621                 
Heeze Hockey Heeze 499 499             x   
Helmond H.C. Helmond 1.196 1.196                 

M.H.C. Vlijmen 391                 Heusden 
M.H.C. Drunen 621 

1012 
              x 

Hilvarenbeek H.C. Hilvarenbeek 378 378                 
Kaatsheuvel M.H.C. D.E.S. 586 586                 
Made Madese H.C. 265 265                 
Mierlo H.C. Mierlo 309 309                 
Nuenen H.C. Nuenen 768 768               x 
Oirschot H.C. Oirschot 495 495                 
Oisterwijk M.H.C. H.O.C.O. 675 675                 
Oosterhout M.H.C. De Warande 1.031 1.031           A1, B1 x   
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Oss M.H.C. Oss 1.050 1.050     OK OK     x   
Oudenbosch M.H.C. Oudenbosch 268 268                 
Raamsdonksveer DDHC   388 388                 
Roosendaal R.M.H.C. De Pelikaan 775 775                 
Rucphen H.C. Mistral 71 71                 
Schijndel S.M.H.C. De Hopbel 616 616                 

M.H.C. Rosmalen 680                 's-Hertogen- 
bosch H.C. 's-Hertogen-

bosch 
2.058 

2738 
HK HK     A1 A1   x 

Sint 
Michielsgestel 

M.H.C. De Dommel 442 442                 

Sint-Oedenrode M.H.C. Sint-
Oedenrode 

454 454                 

Son en Breugel H.T.C. Son 518 518                 
T.M.H.C. Tilburg 981 HK       A1, B1       
T.M.H.C. Forward 1.212     OK OK         
T.H.J.C. Were Di 852     OK OK     x   
 Shot 136                 
M.H.C. Udenhout 376             x   

Tilburg 

M.H.C. Berkel Enschot 868 

4425 

                
Uden H.C. Uden 715 715             x   
Valkenswaard H.V. H.O.D. 949 949                 
Veghel V.M.H.C. Geel Zwart 587 587                 
Veldhoven V.M.H.C. Basko 593 593             x   
Vught V.M.H. & C.C. M.O.P. 1.009 1.009       OK   A1 x   
Waalre M.H.V. D.V.S. 286 286                 
Waalwijk K.M.H.C. Waalwijk 491 491             x   
Zevenbergen H.C. Zevenbergen 323 323                 
Zundert Zundertse H.C. 138 138                 

 
HKh : Hoofdklasse Heren 
HKd : Hoofdklasse Dames 
OKh : Overgangsklasse Heren 
OKd : Overgangsklasse Dames 
A/B j : A en B jeugd jongens, in landelijke Shell-jeugdcompetitie 
A/B m : A en B jeugd meisjes, in landelijke Shell-jeugdcompetitie 
G : G-hockey, verstandelijk gehandicapten 
LG : LG- hockey, lichamelijk gehandicapten 
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Bijlage D 
 
 
Memo's  KNHB-beleid bouw hockeystadions ( 26 februari 2010 en 20 mei 2011) 
 
 
 

 
 

 

MEMO 

Aan Provinciale Staten van de Provincie Noord Brabant 
 Directie Sociale & Culturele Ontwikkeling 
 Roger Schouwenaar 

Van Bestuur KNHB  

Datum 26 februari 2010 

Betreft KNHB-beleid bouw hockeystadions  

 

Tijdens de Algemene Vergadering van de KNHB op 9 juni 2009 heeft het bestuur van de KNHB haar 
visie gepresenteerd inzake de bouw van hockeystadions in Nederland. 
Deze visie is mede gebaseerd op de aanbevelingen van de Commissie Bolhuis die in een eerder 
stadium een vooronderzoek heeft verricht op dit terrein. 

Uitgangspunt voor de KNHB vormt het stimuleren bij hoofdklasse verenigingen van de bouw van een 
betere toeschouwers accommodatie (vaste tribune/klein stadion) en het ontwikkelen van een “eigen” 
nieuw nationaal stadion (12.000 zitplaatsen). 
 
Door de groei van de KNHB (1998: 127.000 leden / 2010: 222.500 leden) is er sprake van een 
toenemende belangstelling voor de hockeysport. Dit geldt ook voor het tophockey binnen de KNHB. 
De hoofdklasse competitie voor Dames en Heren staat wereldwijd hoog aangeschreven, inmiddels 
wordt het Europees Kampioenschap voor clubteams verspeeld in de Euro Hockey League en alle 
nationale teams van de KNHB acteren op het hoogste internationale niveau. 
 
Een ander belangrijk uitgangspunt voor de KNHB is het spreiden van internationale evenementen 
door het land heen. Verenigingen met een vaste tribune/klein stadion komen voor de KNHB in 
aanmerking voor de organisatie van evenementen, te weten: 
- Interlandwedstrijden Dames of Heren 
- Champions Trophy (mits tribunecapaciteit is uit te breiden tot minimaal 7.000) 
- Interlandwedstrijden Jong Oranje Heren, Jong Oranje Dames, Jeugd A en B (jongens en meisjes) 
- Wereldkampioenschappen Jong Oranje Heren en Jong Oranje Dames 
- Europese Kampioenschappen voor onder 16 en/of 18 jaar 
- 4-landentoernooien Nationale jeugdteams 
- Finales Nationale Kampioenschappen jeugd. 
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Op grond van bovenstaande ondersteunt de KNHB het initiatief van de Gemeenten Eindhoven, Den 
Bosch, Tilburg, wellicht Breda en de Provincie Noord Brabant om te komen tot de realisatie van 
genoemde topsportaccommodatie bij de verschillende tophockeyverenigingen.  
In dit kader is zeker de voorgenomen bouw van een nieuwe accommodatie in Tilburg voor de 
aanstaande fusie tussen de verenigingen Forward en Tilburg van groot belang. Dit mede vanwege de 
gewenste betrokkenheid van de Universiteit van Tilburg als (sponsor)partner van het hockey. Indien 
de bouw geen doorgang vindt heeft dit mogelijk grote gevolgen voor het kunnen continueren van 
deelname van Tilburg/Forward aan het tophockey in Nederland. 
 
Mede in het licht van de initiatieven om in 2028 de Olympische Spelen in Nederland te organiseren 
past een sterke ontwikkeling van het tophockey door het hele land. 

Het moge duidelijk zijn dat het bestuur van de KNHB de initiatieven voor de verdere ontwikkeling van 
het (top)hockey in Noord Brabant van harte ondersteunt. 

Ps. Ter informatie is toegevoegd de presentatie “Nieuw hockeystadion” van 6 juni 2009 (AV 2009). 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kernsportplan HOCKEY 2011-2016 Provincie Noord-Brabant 
 

39 
 

 
 
 

MEMO 

Aan Provinciale Staten van de Provincie Noord Brabant 
 Directie Sociale & Culturele Ontwikkeling 
 Roger Schouwenaar 

Van Bestuur KNHB  

Datum 20 mei 2011 

Betreft KNHB-beleid bouw hockeystadions  

 
Een belangrijk uitgangspunt voor de KNHB is het mogelijk maken van tophockey, waarbij Nederland 
structureel behoort tot de wereldtop. Dit vraagt inhoudelijk hoogwaardige programma’s, een goede  
samenwerking met de verenigingen en het creëren van optimale randvoorwaarden. 
 
De KNHB wil met de nationale teams niet alleen optimaal presteren op internationale toernooien, maar 
wil ook een belangrijke rol spelen in de organisatie hiervan. Daartoe neemt zij initiatieven richting de 
Europese Hockey Federatie (EHF) en de Internationale Hockey Federatie (FIH), om zo  
EK -, WK -, Champions Trophy -, World Level- en invitatietoernooien (landenteams) toegewezen te 
krijgen. De KNHB spant zich indirect ook in voor verkrijgen van Europese clubtoernooien (Euro 
Hockey League (EHL)). De primaire verantwoordelijkheid m.b.t. kandidaatstelling voor de organisatie 
van dergelijke evenementen ligt bij de verenigingen. 

Een mooi succes in dit kader is de toewijzing van het dubbel WK (mannen en vrouwen) in 2014 aan 
Nederland. De KNHB organiseert toernooien van deze omvang in stadions van betaald voetbalclubs. 
Het toernooi in 2014 wordt dan ook georganiseerd in en rondom het stadion van ADO Den Haag.  

Zoals eerder geschetst heeft het bestuur van de KNHB in juni 2009 haar visie gepresenteerd inzake 
de bouw van hockeystadions in Nederland. Naast de voorgestane nieuwbouw van het Wagener 
Stadion in Amstelveen (plannen in een vergevorderd stadium), staat de KNHB tevens voor het 
stimuleren bij hoofdklasse verenigingen van de bouw van een betere toeschouwers accommodatie 
(vaste tribune/klein stadion). 

Dit laatste is met name ook gebaseerd op een optimale samenwerking met de verenigingen. Het 
bestuur van de KNHB is van mening dat moet worden voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen de 
(inter)nationale top en het (top)hockey op de verenigingen. Sterke verenigingen vormen de basis voor 
het tophockey. Tevens staat het bestuur een spreiding van tophockeyverenigingen over Nederland 
voor. Thans is er grofweg sprake van een verdeling over drie topsportregio’s in de hoofdklasse. Deze 
regio’s zijn West Nederland, Midden Nederland en de provincie Noord Brabant. Het in stand houden 
van vier sterke tophockeyverenigingen/-regio’s in Noord Brabant is cruciaal voor handhaving op 
topniveau. Eén tophockeyvereniging in Noord Brabant kan er op termijn toe leiden dat de 
overheersing vanuit het westen en midden van het land zo sterk wordt dat het tophockey uit Noord 
Brabant verdwijnt. 

Op grond van bovenstaande herbevestigen wij onze steun aan het initiatief van de Gemeenten 
Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, wellicht Breda en de Provincie Noord Brabant om te komen tot de 
realisatie van genoemde topsportaccommodatie bij de verschillende tophockeyverenigingen.  
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Daarnaast vormt een belangrijk uitgangspunt voor de KNHB het spreiden van internationale 
evenementen door het land heen. Verenigingen met een vaste tribune/klein stadion komen voor de 
KNHB in aanmerking voor de organisatie van evenementen, te weten: 
- Interlandwedstrijden Dames of Heren 
- Champions Trophy (mits tribunecapaciteit is uit te breiden tot minimaal 7.000) 
- Interlandwedstrijden Jong Oranje Heren, Jong Oranje Dames, Jeugd A en B (jongens en meisjes) 
- Wereldkampioenschappen Jong Oranje Heren en Jong Oranje Dames 
- Europese Kampioenschappen voor onder 16 en/of 18 jaar 
- 4-landentoernooien Nationale jeugdteams 
- Finales Nationale Kampioenschappen jeugd. 
 
Evenementen voor en successen van de nationale teams zorgen voor veel media aandacht, passieve 
recreatie voor toeschouwers, economische bedrijvigheid en een positief imago. Kortom, activiteiten die 
bijdragen aan een florerende en gezonde samenleving met een uitstekend vestigingsklimaat in Noord 
Brabant.  

Het moge duidelijk zijn dat het bestuur van de KNHB de initiatieven voor de verdere ontwikkeling van 
het (top)hockey in Noord Brabant op vier plekken van harte ondersteunt. Het spreiden van 
topsportaccommodaties draagt meer bij aan het realiseren van tophockey in Noord Brabant en het 
kunnen realiseren van de doelstellingen van de provincie.  
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Bijlage E  
 
Kenmerken hockeybolwerk 

Kenmerken hockeybolwerk 
kernsport 
leden in de regio 
leden club/bolwerk 
aantal velden 

Algemeen 

ambitie aantal clubleden/ velden 

financieel gezonde club 
stabiel bestuurlijk kader 
geschoold technisch kader 
stabiel vrijwilligerskader 
samenwerking met clubs in de regio 

Vitaliseren 
verenigingen 

multifunctionele inzet vereniging 

samenwerking basisscholen 
samenwerking voortgezet onderwijs 
samenwerking beroepsonderwijs 

Integratie in het 
onderwijs 

samenwerking hoger/universitair onderwijs 

businessclub, sponsoren Samenwerking 
bedrijfsleven andere vormen van samenwerking bedrijfsleven 

Sport in de wijk inzet in de wijk i.s.m. gemeente/onderwijs 

aanbod G, LG, en rolstoelhockey 
toegankelijkheid accommodatie 

Gehandicaptensport 

gekwalificeerd kader 

topsporthistorie 
vertegenwoordiging van jeugd en senioren op hoogst landelijk 
niveau 

actueel meerjarentopsportbeleidsplan, talentontwikkelingsplan en 
jeugdbeleidsplan 

aanwezigheid toptechnisch kader 
Samenwerking talentontwikkeling in de regio 
topsportvoorzieningen in het  bolwerk 
faciliteitennetwerk in de regio 

Topsport/ 
talentontwikkeling 

topsport inzetten als ambassadeur voor de regio 

evenementenhistorie breedtesport 
evenementenhistorie topsport 

Evenementen 

topsportevenementen welke voldoen aan criteria provincie 
(subsidieverordening Olympisch Fonds) 

topsportaccommodatie welke voldoet aan criteria provincie 
(subsidieverordening Olympisch fonds) 

toegankelijk voor gehandicapten 

accommodatie 

inzet voor multifunctioneel gebruik 

aantoonbare aandacht voor innovatie 
kennisuitwisseling 

Kennis en innovatie 

monitoring 

Bijdrage aan de Agenda van Brabant: vestigingsklimaat en behoud van talent en kennis 
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