Hockey Academy
Kracht van HA is dat er een doordachte opbouw in de trainingen zit zodat de Concordia jeugd
vaardigheden oefent die passen bij de ontwikkeling van het kind/team. Als club hechten we er
aan dat deze opbouw gevolgd wordt.
Concordia wil het gebruik van HA optimaliseren door naast de uitgewerkte trainingen gebruik
te gaan maken van de functionaliteit op het gebied van aanwezigheidsregistratie en
spelersvolgsysteem.

Waarvoor gaat Concordia
Hockey Academy gebruiken:
1. TRAININGEN GEVEN
Voor elke training log je in en bereid je de geplande training voor.

*NIEUW 2. AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE
Na elke training voer je de aanwezigheid van alle spelers in HA in.

*NIEUW 3. SPELERS VOLGSYSTEEM
Aan het einde van de herfst/zaal/lente periode scoor je elke speler op de aangegeven onderdelen

UITLEG 3 onderdelen HA: zie blz 2-3-4
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1. Trainingen

Wekelijkse inlog op de HA en eigen voorbereiding n.a.v. aangegeven trainingsstof

1. Log in met je eigen trainers-account bij http://hockey-academy.nl
Ben je je inlog/wachtwoord vergeten, mail mij, dan maak ik een nieuwe voor je aan!
2. Klik op ‘Instructie (NIEUW) in linker blauewe balk.
3. Ga naar Veldhockey/Zaalhockey
4. Kies ‘Trainingen/Batches
5. Kies niveau van je groep
6. Kies nu de training in de week waarin je training gaat geven.
7. Kies de training die je gaat geven. Train je MA/DI kies training 1, WO/DO/VR neem training 2.
8. Nu
 zie je de training beschreven. Klik op de losse onderdelen om deze te bekijken.
De animatie begint te spelen. Klik op het veldje (klein) en je ziet de tekening hiervan.
Onderaan de training zie je ‘RELEVANTE TECHNIEKEN’ staan. bv. push
Klik hier op. Nu krijg je voorbeeldfilmpjes van hoe het WEL en hoe het NIET moet. (BELANGRIJK!)
Bekijk deze goed zodat je straks weet HOE je het moet VOORDOEN ipv alleen de oefening uit te leggen!
9. Om de training af te drukken klik je op afdrukken (printersymbool) rechts.
10. Nu nogmaals op ‘afdrukken’ in lichtgroene balk boven.
11. Maak aantekeningen op je uitdraai/training die je hebt gezien in de 2 filmpjes om zo de
belangrijkste onderdelen in de training (technieken) goed te kunnen uitleggen.
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2. Aanwezigheidsregistratie *NIEUW
Na elke training moet de aanwezigheid van alle spelers in HA worden ingevoerd.
1. Klik op ‘AANWEZIGHEID’ in linker kolom
2. Kies je team dat je hebt getraind. Klik op MAAK LIJST
3. Vul de datum in waarop je training hebt gegeven!
4. Wanneer iemand er NIET was, vink dan het blokje uit door er op te klikken.
Nu zie je diverse redenen van afwezigheid. Maak je keuze.
5. Werk zo de spelers af. Onderaan kun je bij opmerkingen nog extra relevante dingen typen.
6. Kies nu LIJST OPSLAAN. Dit moet je wekelijks na elke training herhalen!
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3. Speler volgsysteem *NIEUW
Aan het einde van elke hockeyperiode moet de trainer elke speler binnen zijn deelgenomen
team beoordelen op de aangegeven onderdelen.
1. Ga naar VOLGSYSTEEM in linker kolom.
2. Klik op de speler die je gaat beoordelen.
3. Klik nu op het GROENE POTLOODJE
4. Vul nu per onderdeel in HOE deze speler gepresteerd heeft op dit onderdeel.
De blauwe vraagtekens geven uitleg wat we bedoelen.
1 = ZEER LAAG
2 = LAAG
3 = VOLDOENDE
4 = GOED
5 = ZEER GOED
5. Na je beoodeling klik je op OPSLAAN
Zo weet de club de ontwikkeling per speler per seizoenshelft. Dit kan de club gebruiken bij het
herindelen van spelers naar een volgend seizoen.
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