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Inleiding
Bij de behandeling van raadsnota IP Sport kredieten 2015 in (23 april 2015) is besloten tot het 
instellen van een onafhankelijk onderzoek met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en 
bestaande hockeyverenigingen naar de noodzaak van een extra hockeyvereniging in Haarlem, 
alvorens een krediet voor het hockeyveld beschikbaar te stellen. De wens was om dit onderzoek te 
baseren op actuele cijfers over groeipotentie van de hockeysport in de Haarlemse regio en de 
actuele ledenaantallen bij bestaande hockeyverenigingen (inclusief wachtlijsten). Dit onderzoek is 
een belangrijke component van de intentieovereenkomst die Haarlem heeft afgesloten met EDO. 
Hierin is het afwegingskader (voorwaarden en uitgangspunten) geformuleerd op basis waarvan 
raadsbesluitvorming in 2016 over eventuele aanleg hockey kunstgrasveld kan plaatsvinden.

Onderzoeksvraag
De wens van de raad om actuele groeipotentie in de regio Haarlem vast te stellen is als één van de 
doelstellingen van dit onderzoek niet haalbaar. Wel kunnen we algemene uitspraken doen over de 
groei van de hockeysport gerelateerd aan het strategisch plan 2020. Voor een goed onderbouwd 
onderzoek naar de groeipotentie is een onderzoek in samenwerking met VODW (sponsor KNHB) 
noodzakelijk. De KNHB heeft met VODW een onderzoek ingezet naar het behoud van een aantal 
doelgroepen en daarin is geen ruimte om een nieuw potentie onderzoek uit te voeren. In dit 
rapport wordt daarom alleen onderzoek gedaan naar de feitelijke situatie op zowel de 
bespelingsintensiteit op dit moment, een analyse van de landelijke ledencijfers en van Haarlem en 
omgeving, ontwikkelingen in strategie en beleid KNHB en een weergave van het 
draagvlakonderzoek.

Ten aanzien van de doelstellingen van dit onderzoek moet dan ook uitgegaan worden van:

1. Inventarisatie van de bespelingsintensiteit van de bestaande hockeyverenigingen
2. Analyse ledencijfers algemeen en Haarlemse verenigingen specifiek
3. Ontwikkelingen binnen de KNHB t.a.v. competitie en speelmomenten
4. Uitkomsten gesprekken verenigingen t.a.v. draagvlak

Afbakening (zie bijlage 1)
Het onderzoek richt zich op onderstaande verenigingen met 3 cijferige postcode 197 t/m 212:
MHC Alliance (Heemstede) MHC Bennebroek HC Bloemendaal
HBS (Bloemendaal) HC Haarlem AMHC Rood-Wit
HC Saxenburg HC Spaarndam KHC Strawberries
Zandvoortse HC

Voor het onderzoek van de bespelingsintensiteit wordt gebruik gemaakt van de tooi PROOST 
(PROgnose Oppervlakte Sportvelden). Waarbij alleen gekeken wordt naar de huidige 
bespelingsbehoeften van de bestaande hockeyverenigingen.
PROOST is een applicatie die de veldbehoefte voor een bepaalde sportvereniging berekent. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens, zoals ledenaantallen, teamindelingen, grootte 
van het benodigde speelveld per categorie en tijdsduur van een wedstrijd. Daarnaast moet 
rekening gehouden worden met het aantal wisselspelers per team, met het percentage teams dat 
thuis speelt en of er andere activiteiten plaatsvinden in het weekend.

Voor de analyse van de ledencijfers van de KNHB in het algemeen en de verenigingen in het 
betreffende postcode gebied in het bijzonder wordt gebruik gemaakt van de ledencijfers door de 
jaren heen van de KNHB.

2



Inventarisatie bespelingsintensiteit bestaande 
hockeyverenigingen
In de afgelopen maanden is middels een speciale vragenlijst een uitvraag gedaan naar de 
benodigde cijfers om een analyse middels PROOST te maken. Een deel van de verenigingen heeft 
deze vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Om tot een beeld te komen van de HUIDIGE 
bespelingsintensiteit van de verenigingen in het postcode gebied is aan de hand van de gegevens 
van de verenigingen die bekend zijn bij de KNHB (namelijk via het ledenpakket LISA en Sportlink) 
de verdere invulling gedaan.

De uitkomsten van deze analyse is weergegeven in onderstaande tabel.
Capaciteit Huidige veldbehoefte

Vereniging zand semi water totaal zaterdag zondag

Alliance 2 2 1 5,74 6,01 1,40

Bennebroek 1 2 2,72 3,03 1,10

Bloemendaal 2 2 3,72 4,83 2,73

Haarlem 3 3,33 3,67 1,30

H.B.S. 1 2 2,72 4,71 2,60

Rood-Wit 3 1 1 4,39 5,04 2,37

Saxenburg 2 2,22 2,23 0,50

Spaarndam 1 1,00 0,54 0,00

Strawberries 1 1 1,86 2,47 1,20

Zandvoort 1 1,78 1,24 0,30

In de kolom capaciteit treft u de huidige velden van de verenigingen aan. Bij het totaal komen 
daar getallen voor die lager zijn dan het opgetelde van het aantal velden. Daar waar een 
vereniging beschikt over een (semi)waterveld dat besproeid moet worden, gaat PROOST uit van 
een lagere beschikbaarheid omdat er ook tijd gemoeid is met het besproeien van het veld voordat 
er gespeeld kan worden. Ook kan het getal wat hoger zijn. Dan is nog een half of kwart veld 
beschikbaar, wat niet in de kolom staat of is het aantal speeluren hoger dan gemiddeld.

In de kolom huidige veldbehoefte treft u getallen aan die regelmatig hoger zijn dan de 
capaciteitskolom. Oorzaak kan liggen in bovenstaande redenen. Bij Hockeyclub Haarlem is 
daarnaast het gebruik van het veld van de op-hetzelfde-complex gelegen korfbalvereniging 
meegenomen. En hockeyclub HBS huurt regelmatig een veld van Spaarndam. Hoe de andere 
verenigingen de hogere veldbehoefte oplossen is niet bekend.

In de kolom huidige veldbehoefte staan de uitkomsten van de analyse. Dit zijn de cijfers op basis 
van 50% thuisspelende teams.
In dit onderzoek is alleen gekeken naar de bespelingsintensiteit op zaterdag en zondag. PROOST 
biedt de mogelijkheid om ook de door-de-weekse dagen mee te nemen, maar daar is hier niet 
voor gekozen vanwege het ontbreken van deze gegevens vanuit een aantal verenigingen. Ervaring 
leert dat dit niet wezenlijk anders zal zijn dan de uitkomsten van het weekend, aangezien 
verenigingen haar leden voldoende trainingscapaciteit willen aanbieden en dat dan ook combineren 
met het aantal teams wat ze op zaterdag of zondag laten spelen.
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Analyse ledencijfers algemeen en Haarlem e.o. specifiek
Ledencijfers algemeen

2011 2012 2013 2014 2015 Percentage
2015 t.o.v. 

2014
Senioren 59,442 60,650 60,918 62,507 63,560 1.68%
Senioren zaal 313 292 522 188 86 -54.26%
Trimleden 14,500 15,008 14,892 14,605 14,122 -3.311%
Bedrijfshockey 3,544 3,500 3,505 3,200 2,816 -12,00%
G&LG-hockey 867 911 1,056 1,198 1,234 3.01%
Rolstoelhockey 694 676 675 670 606 -9.55%
Junioren A 17,590 17,821 18,436 19,372 20.206 4.31%
Junioren B 23.426 24,196 25,263 26,602 27,922 4.96%
Junioren C 26,722 27,781 29,079 30,325 31,243 3.03%
Junioren D 29,653 30,622 31,295 32,364 32,169 -0.60%
Junioren E 28,503 29,492 29,647 30,179 29,707 -1.56%
Junioren F 18,843 20,526 21,067 21,862 21,713 -0.68%
Junioren G 1,667 2,265 2,525 3,212 3,211 -0.03%

Spelende leden 225,764 233,740 238,880 246,284 248,595 0.94%
Niet spelende leden 5,261 5,155 2,322 2,322 2,692 15,93%
Totaal 231.025 238,895 241,202 248,606 251,287 1.08%

% wijziging 2.60% 5.82% 0.97% 3.07% 1.08%
(in de (losse) bijlage 2 en 3 treft u de ledencijfers van de afgelopen jaren aan en een overzicht van de ledencijfers van alle 

verenigingen)

In bovenstaande tabel treft u de weergave aan van de cijfers van de KNHB totaal vanaf 2011.
In deze jaren is een toename in het ledenaantal waarneembaar. De sterke toename in 2012 en 
wederom in 2014 zou toegeschreven kunnen worden aan:
In 2012 de Olympische Spelen in Londen, met de resultaten van de Nederlandse teams daar en in 
2014 aan het Wereldkampioenschap Hockey in Den Haag.

Het groeicijfer in 2013 en nu ook in 2015 is de trend die wij duidelijk zien optreden:
Een afname in de ledengroei, lagere groeipercentages bij de jeugd dan in de jaren van forse groei 
c.q. zelfs een afname in de jongste jeugd.
Het percentage verenigingen met een hele kleine groei of een stabilisatie neemt toe. Dit zien we 
ook terug in de analyse van renovatie c.q. nieuwbouw van hockey-kunstgrasvelden. Nog steeds 
worden er elk jaar tussen de 50 en 70 hockeyprojecten gerealiseerd maar wel een verschuiving in 
de verhouding tussen nieuw aanleg van kunstgrasvelden en een groeiende renovatie markt. 
Binnen de renovatie markt zien we daarin weer een verschuiving van zand- en semi-watervelden 
naar ombouw richting watervelden.

In het strategisch plan 2020, dat in 2014 is vastgesteld ging de KNHB nog uit van een groei 
richting 300.000 leden. Aan de hand van de huidige, afnemende groeicijfers gaat de KNHB ervan 
uit dat het getal van 300.000 leden in 2020 niet gehaald zal worden.
In de huidige strategische visie van de KNHB is de centrale vraag hoe we er voor kunnen zorgen 
dat mensen graag op de hockeyvereniging komen en blijven. En daarbij dat we hockeyers langer 
verbonden en betrokken houden bij de sport, met de hockeyvereniging als ontmoetingsplek. De 
lichte stijging in de junioren A en B geven aan dat dat beleid zijn vruchten begint af te werpen.
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Verenigingen 31 10 2012 31,10,2013 31,10,2014 31,10,2015

totaal 
nwe 

leden 
2015 tov 

2014

in %

Alliance 1,719 1,680 1,637 1,643 6 0.40%

Bennebroek 856 861 918 919 1 0.10%

Bloemendaal 1,454 1,466 1,550 1,574 24 1.50%

Haarlem 1,099 1,081 1,053 1,077 24 2.30%
HBS 1,372 1,351 1,377 1,344 -33 -2.40%

Rood Wit 1,556 1,583 1,616 1,574 -42 -2.60%

Saxenburg 515 521 606 644 38 6.30%

Spaarndam 49 69 140 181 41 29.30%

Strawberries 756 771 818 877 59 7.2%
Zandvoort 275 287 318 353 35 11.00%

Totaal: 9,651 9,670 10,033 10,186

Wanneer we naar de ledencijfers kijken van de hockeyverenigingen in het postcode gebied, zien 
we ten eerste dat de groei in Haarlem e.o. tussen 2012 en 2015 lager ligt t.o.v. de landelijke groei 
in dezelfde periode. Wat bovendien opvalt is dat 3 van de 10 verenigingen nog steeds op een lager 
aantal leden zit dan in 2012. Het jaar waar we landelijk een groeicijfer van bijna 6% haalde. De 
groei tussen 2012 en 2015 is vooral gerealiseerd door Spaarndam, Saxenburg, Zandvoort en 
Bloemendaal. En dat er ook 2 verenigingen zijn die ten opzichte van vorig jaar een ledenafname 
realiseren.

Ontwikkelingen KNHB
De KNHB heeft in haar strategische Visie 2020 aangegeven dat zij hockeyers langer verbonden en 
betrokken wil houden bij de hockeysport. In samenwerking met de verenigingen ontwikkelt de 
KNHB pilots/aanbod op andere momenten in de week, het spelen van jeugd op zondag, het spelen 
met minder spelers op een kleiner veld. Ook het realiseren van (tijdelijke) zaalaccommodaties op 
of bij de hockeykunstgrasvelden ten behoeve van zaalhockeytrainingen en wedstrijden hoort 
hierbij.

Daarnaast is de KNHB samen met VODW bezig met een onderzoek naar behoud van de doelgroep 
18-25 en 35-45 jarigen. Met name om naar oplossingsrichtingen te kijken om deze doelgroepen 
binnen te houden.

Projecten als de open club en wijkgericht verenigingen zijn er op gericht om als vereniging open te 
zijn, maatschappelijke betrokken te zijn, verbinding te maken met de directe omgeving en daar 
een rol in spelen. Ook helpt deze ontwikkeling en deze projecten bij een goede 
toekomstbestendige financiële huishouding voor de hockeyvereniging.

De ledencijfers van de KNHB laten zien dat de eerste resultaten van deze projecten gericht op 
bijvoorbeeld het behoud van de doelgroep (17)18-25 jarigen zijn vruchten begint af te werpen.



Samenvatting
Samengevat per onderzoeksvraag:

1. Inventarisatie van de bespelingsintensiteit geeft aan dat de verenigingen de ruimte en tijd 
hebben om hun wedstrijden te laten plaatsvinden, waarbij soms een ander veld wordt 
ingehuurd (o.a. HBS en HC Haarlem). De verruiming van de speeluren door de KNHB heeft 
daarbij ook invloed gehad.

2. Analyse van de ledencijfers algemeen en Haarlem e.o. specifiek geeft aan dat de groei 
afvlakt en stagneert.

3. Ontwikkelingen op competitie-terrein t.a.v. andere speelmomenten/andere 
competitievormen zorgt voor een betere verspreiding van zowel jeugd als senioren op 
meerdere daqen van de week.
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