
33

Boukje Smeets (36) werd gevormd als hockeyster en als trainer bij  
Den Bosch, ze schoolde zich verder via het Cios, de ALO en de 

Luchtmacht om uit te groeien tot docent aan de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen en van de KNHB. In het kader van haar master 

doet ze onderzoek naar de ‘probleemgroep‘ in het hockey: de jongens.
Door Rim Voorhaar Fotografie Clemens Rikken
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kiezen tijdens de basisschool niet zelden 
voor voetbal of stoppen zelfs met hockey. 
Smeets wil weten waarom dat gebeurt en 
wat er aan gedaan kan worden. Het is niet 
‘zomaar een onderzoekje’ waarmee ze  
bezig is. Het is haar missie. Smeets ís hoc-
key. Nog voor ze op een club mocht, sloeg 
ze al tegen een hockeybal. Dat was bij een 
vriendinnetje waar ze een fysiopraktijk 
aan huis hadden. Die ruimte bleek een 
fijne plek om te sporten. Hockey natuur-
lijk, de favoriete sport van het gezin, dus 
ook bij Smeets waar ze thuis met bal noch 
stick iets hadden. Ze begon bij Berlicum 

en belandde bij het grote Den Bosch, waar 
ze uiteindelijk niet verder kwam dan het 
tweede team en alleen mocht invallen bij 
het eerste als de internationals ontbraken.

Snelle jongens
Ze was toen allang jeugdtrainer. Haar 
keuze voor het Cios bleek een logische. 
Acht jaar lang werkte ze in de wondere  
wereld van het fitness. Ze verbreedde 
haar horizon bij de luchtmacht, onder 
meer in Soesterberg bij het Centrum  
voor Mens en Luchtvaart. Ze testte en be-
geleidde allerlei piloten, ook de ‘echte 

mannen’ die een F16 of helikopter wilden 
besturen. Ze kreeg er de kans om in deel-
tijd de ALO af te ronden: eindelijk mocht 
ze weer werken met jongeren in de sport. 
‘Deze groep proberen te bereiken, is echt  
mijn thema,’ klaroent ze. ‘Noem het mijn  
roeping. Met als rode draad de hockeysport.’
 
Kemperman vs. Van Persie
Hoe krijg je meer jongens aan het  
hockeyen? Als ze meer voorbeelden  
zouden hebben aan wie ze zich kunnen 
spiegelen, stelt Smeets. Maar ja, Robbert  
Kemperman of Sander de Wijn is nu  
eenmaal geen Cristiano Ronaldo of  
Robin van Persie. Een belangrijke stap 
zou zijn: het winnen van een groot inter-
nationaal toernooi door de Oranjeman-
nen. Het team van bondscoach Paul van 
Ass weet dus wat het te doen staat deze 
zomer in Den Haag? ‘Ha,’ lacht Smeets. 
‘Dat zou een heel fijn resultaat zijn. Maar 
als je het niet erg vindt, houd ik me daar 
niet mee bezig in mijn onderzoek. Dat is 
aan die jongens op het speelveld. Ik richt 
me liever op zaken waar we iets meer  
vat op hebben.’

Chip in stick
Verder ziet Smeets een belangrijke rol 
weggelegd voor innovatie. ‘Als je je toch 
realiseert hoeveel tijd de jeugd besteedt 
aan social media en gaming. Vanaf 
twaalf jaar heeft elk kind wel een mobiel-
tje. Er wordt wat ‘afgedeeld’: ik kan dit, 
zo vaak kan ik dat… Daar moet toch ook 
iets mee gedaan kunnen worden, denk ik. 
Zo bestaat er in het tennis een racket met 
een chip waarmee je kunt zien hoe hard 
je slaat. Waarom zou er niet ook een stick 
met een chip bedacht kunnen worden?  
Zo ben ik in gesprek met Tinus Jongert,  
lector gezondheid en leefstijl aan de 
Haagse Hogeschool. Hij heeft in Den 
Haag een zogenoemd Fieldlab opgericht 
met allemaal beweeggames. We hopen 
een van zijn projecten te combineren met 
hockey. En zo een grote game te maken, 
zowel voor in de wijk als op scholen en  
bij verenigingen.’ 

Op het parkeerterrein van 
groothandel Sligro, op een 
industrieterrein in Arnhem, 
klinkt hockeygekletter.  

Carbon op carbon. Jochies van een jaar 
of twaalf spelen een partijtje van drie  
tegen drie op een klein veldje. Omgekie-
perde winkelwagentjes dienen als doel. 
Als er een jochie – Gijs – onderuit gaat op 
zijn witte Allstars en hij in zijn spijker-
broek doorglijdt op het asfalt, kijkt hij 
met een van pijn verwrongen gezicht om 
zich heen. Reacties blijven uit. Aandacht 
is er vooral voor de bal. Er wordt urban 
hockey gespeeld: hockey op straat. Daar 
gelden nu eenmaal de ongeschreven regels  
van opstaan en weer verder gaan. En deze 
jongens kunnen wel tegen een stootje.
Gijs vermant zich. Hij staat op en hobbelt 
verder. Niet veel later is hij de pijn alweer 
vergeten. Met gevaar voor eigen leden-
maten haalt hij met de punt van zijn stick 
knap een bal van de doellijn. ‘Goed ge-
daan Gijssie,’ zeggen zijn teamgenoten.

Urban hockey
Het spontane partijtje op het parkeer-
terrein is een idee van Boukje Smeets – 
zij traint de jongens van HCM, waar  
ze ook verantwoordelijk is voor de  
Hokkieschool – en de drie heren achter 
URBAN hockey.nl: Arjen Fluijt, Paul  
Meijer en Frank Rikken. Hun motto:  
hockeyen kun je overal, altijd en onder 
allerlei omstandigheden. Dat komt mooi 
uit. Smeets is namelijk ook leercoach en 
Funkey-docent van de KNHB, docent van 
de opleiding Sport en Bewegen aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen  
en ze doet in het kader van haar master-
studie sport- en beweeginnovatie onder-
zoek naar ‘de jongens’ in het hockey. Een 
probleemgroep, omdat die steeds slech-
ter wordt vertegenwoordigd.

Missie
De hockeysport groeit dan als een dolle  
– inmiddels de derde sport van Nederland 
– maar wel behoorlijk scheef. Het zijn 
vooral meisjes die hockeyen. De jongens 

Elitair
Het mooie: het zou ook nog eens goed zijn 
voor het imago van de sport. ‘Nog altijd 
wordt er bij hockey gedacht: elitair.’ Daar-
om vindt Smeets het wel mooi om te zien 
hoe er via het Funkey-schoolprogramma 
meer dan 30.000 kleuters kennismaak-
ten met hockey, van wie velen nog nooit 
hadden gehoord van de sport. Ook vindt 
ze het mooi om te zien hoe er straks tij-
dens het WK op allerlei Cruyff Courts en 
Richard Krajicek Playgrounds wordt ge-
hockeyd. Bijvoorbeeld in de wijken waar 
geen hockey verenigingen zitten.
‘Bij ons in Arnhem heb je een islamitische  
school en daar om de hoek zit een Richard  
Krajicek Playground. Op die school werkt 
een groepsleerkracht die ik ken. Mijn 
plan is om met kinderen van die school 
te gaan hockeyen op dat veld. En het is 
heus niet zo dat al die kinderen dan met-
een lid worden van een vereniging. Dat is 
misschien nog een stap te ver. Maar wie 

weet, krijg je zo wel de generatie erna  
aan het hockeyen. Onbekend maakt  
onbemind.’

Vader- en zoon battle
Ook zou het belangrijk zijn om meer  
vaders te betrekken bij het hockey.  
‘Vaders zijn niet zelden oud-voetballers,’ 
zegt Smeets. ‘Zij bepalen in grote mate 

de sportkeuze van hun zonen. Stel dat we 
erin slagen om deze vaders tot hockey te 
bewegen, dan is de kans ook groter dat 
hun zonen gaan en blijven hockeyen.  
Nodig deze vaders uit, laat ze kennis-
maken met de hockeysport, denk ik dan. 
Organiseer een vader- en zoon battle. Doe 
iets met deze groep mannen.’

Welwillende moeders
‘Ik zie veel parallellen tussen de hockey - 
sport en het onderwijs,’ zegt Smeets. ‘Beide  
werelden worden gedomineerd door 
vrouwen. We gaan te veel op een ‘vrouwe-
lijke manier’ om met de jongetjes. In het 
onderwijs is men al tien jaar bezig met 
het thema jongens. Pas de laatste twee 
jaren slaat dat onderwerp aan. Maar in 
de sport hebben we het er helemaal niet 
over. Ook niet in het hockey. Te vaak zie 
ik welwillende moeders zich bezighouden  
met het trainen van jongens. Maar waar 
zijn de vaders? Ik zie ze wel om vier uur  
’s middags op een voetbalveld rondlopen, 
maar niet bij hockeyclubs. Hoe zit dat?’

Funkey
Ze merkt het ook tijdens haar werkzaam-
heden als docent bij Funkey, dat staat 
voor motorisch bewegen, met een knip-
oog naar hockey. Het laat heel jonge  
kinderen op scholen kennismaken met 
de sport via het spelen met knotsen. Een 
beproefd systeem op school. Maar wat 
opvalt in de verenigingen die met 4- en 
5-jarigen aan de slag zijn gegaan, is dat 
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De hockeysport groeit dan als kool, maar wel behoorlijk scheef. Mannen vor-
men een duidelijke minderheid. Bij de allerjongsten valt het allemaal nog 
mee. Van de circa 2.525 4- en 5-jarigen die zich aanmelden bij een hockey-
club zijn dat 1.431 meisjes en 1.094 jongens. Maar bij de F’jes (21.067) loopt 
het verschil behoorlijk op: 14.197 meisjes tegen 6.870 jongens. Bij de E’tjes 
(29.647) is de verhouding: 20.748 meisjes tegen 8.899 jongens. D’tjes (31.295): 
21.597 versus 9.698. Pas bij C-junioren (29.079) loopt het aantal meisjes iets 
terug: 19.746 meisjes tegen 9.333 jongens. B-junioren (25.263): 16.809 meisjes 
en 8.454 jongens. A-junioren (18.436): 11.646 meisjes en 6.790 jongens. 

‘WE GAAN TE 
VEEL OP EEN 
VROUWELIJKE 
MANIER OM 
MET JONGETJES’
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jongens zijn helemaal niet zo moeilijk. 
We draaien gewoon aan het verkeerde 
knopje: ‘Niet doen, stop daarmee, veel te 
gevaarlijk.’ Niet in een boom klimmen?  
Juist wel. Mijn drive is altijd: hoe krijg ik 
die gastjes geprikkeld? Dat doe je door 
aandacht te geven. Dat kan een schou-
derklopje zijn, een boksje. Dat is het spel.  
We moeten beter aansluiten bij de ken-
merken van jongens. Jongens zijn fysie-
ker, continu op zoek naar uitdagingen 
en competitie om zichzelf met anderen 

te kunnen vergelijken en ze hebben be-
hoefte aan directe feedback. In mijn 
trainingen houd ik rekening met deze 
kenmerken. Bij de start van de training 
roepen de jongens al: ‘Wanneer gaan we 
partijtje doen?’ Voor trainers en coaches 
is het belangrijk om stil te staan bij de 
wijze waarop ze de jongens benaderen.’

Winkelwagentje
‘Kijk, als iemand heeft gehockeyd en zegt 
‘het is niets voor mij’, dan is dat maar zo. 

Prima. Maar heel veel jongens weten niet 
eens wat hockey is. Ze hebben het nooit 
gedaan. Het is bijna als zeggen ‘lust ik 
niet’ terwijl je niets hebt geproefd. Dus 
wat is onze opdracht? In het onderwijs  
allerlei verschillende sporten laten zien. 
En niet in de suffe vorm, maar maak 
het leuk en zorg dat het ook aansluit bij 
de jongens, dus stoer. Vertoon de Rabo 
Skills Challenge en vraag: wie kan dit 
ook? Hetzelfde gebeurde met die gassies 
op het parkeerterrein van de Sligro. Na 
amper een keer voordoen, waren ze al  
bezig. Dat het niet altijd goed ging, maak-
te mij niets uit. Ze sturen elkaar wel. Weet 
je wat ik zo mooi vond? Hun reacties, met 
Gijs voorop: ‘Morgen weer Boukje, tijdens 
de training? Maar dan wel met een win-

trainingen nogal eens ‘braaf’ verlopen. 
‘Clubs zetten er vaak moeders op, of een 
meisjes C2. Wat mis je dus? Het stoere  
aspect. Het spelen van partijtjes, de één-
tegen-één-situaties. Die onderdelen wor-
den al snel als ‘gevaarlijk’ gezien. Jammer.  
Het fouten durven maken via trial and 
error en je kunnen meten met de rest 
hoort er wel gewoon bij. Dat komt er niet 
van als we met z’n allen heel voorzich-
tig blijven doen. Binnen Funkey zijn we 
daar ook heel erg mee bezig. We proberen 

bij jonge kinderen een veelzijdige moto-
rische ontwikkeling te stimuleren en ze 
spelenderwijs bezig te houden. Maar on-
dertussen realiseren we ons ook: hoe  
bereiken en behouden we de jongetjes of 
de meisjes die wat fysieker zijn ingesteld? 
Hiertoe wordt nu het Funkey Plus-pro-
gramma ontwikkeld.’

Het verkeerde knopje
‘Er wordt gezegd: jongens zijn ‘zo moei-
lijk,’’ zegt Smeets. ‘Want: zo druk’. Maar 

‘JONGENS ZIJN 
HELEMAAL NIET 
ZO MOEILIJK. 
WE DRAAIEN 
GEWOON AAN 
HET VERKEERDE 
KNOPJE’

VETTE FILMPJES
GEZOCHT
Boukje Smeets is voor haar onder-
zoek op zoek naar ‘stoere hockey-
filmpjes,’ het liefst gemaakt door de 
jeugd zelf. Zoals in de wereld van het 
skaten waar zelfs een speciale app is 
ontwikkeld. ‘Laat via een kort filmpje 
zien wat jouw hockeytruc is. Maar let 
op: ik ben echt op zoek naar vette 
skills. Dus zoals Rabo Skills Challen-
ge met Ellen Hoog en Robbert  
Kemperman, maar dan uitgevoerd 
op de meest gekke plekken. Hoe 
scoop je een bal vanaf de tafel in de 
prullenbak? Of gebruik de apparaten  
in een speeltuin erbij. Je hoeft echt 
niet in Oranje te spelen om toch de 
beste techneut van Nederland te zijn.’ 
De beste inzendingen winnen een 
clinic van URBAN Hockey.nl op  
een Johan Cruyff Court. Stuur je  
inzending vóór 25 mei naar elmke@
hockey.nl (onder vermelding van:  
URBAN hockey).


