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Procedure teamindeling Roomburg Jongste Jeugd
Plezier staat centraal!
Dit betekent dat bij de jongste jeugd niet wordt geselecteerd en niet met vaste posities wordt
gewerkt; alle spelers rouleren over alle posities incl. het keepen. Alleen in heel uitzonderlijke
individuele gevallen kan door het bestuurslid Hockeytechnische Zaken hierop een uitzondering worden toegestaan (zonder dat dit precedentwerking heeft).
Op basis van twee instrumenten bepalen de lijncoördinatoren samen met de trainingscoördinatoren, welke spelers/speelsters in aanmerking komen voor welk team. Iedereen
speelt in principe in de eigen leeftijdscategorie (de leeftijdsgrens ligt op 1 oktober). Soms kan
hier op basis van talent, teamaantallen of sociale factoren van afgeweken worden.
Meetinstrumenten Algemeen:
1. Speler Volg Systeem (SVS-TIPS) Eén of twee keer per seizoen worden alle spelers van de
jongste jeugdteams door hun coaches en trainers of trainingscoördinatoren gescoord op door het
Technisch Hart vastgestelde indicatoren. Hierdoor ontstaat een goed beeld over de ontwikkeling
van de speler en zijn/haar positie ten opzichte van teamgenoten. De LijnCoördinatoren voeren op
basis van deze scores evaluatiegesprekken met de Trainingscoördinatoren, trainers en coaches
en leggen de eindbevindingen vast in het LijnCo formulier dat bewaard blijft. De formulieren van
trainers en coaches worden na het lopende seizoen vernietigd.
2. Sociale Lijnkaart In april/mei wordt een vragenlijst uitgestuurd naar alle jeugdleden. Hierin
wordt o.a. gevraagd naar een eventuele vriend(in) waarmee men in hetzelfde team wil spelen
(maximaal 1, kruislings op te geven anders telt het niet), het ambitieniveau van alle spelers en
onder andere de bereidheid van ouders om betrokken te zijn bij de teams in de rol van coach of
trainer.
Verder maken we bij Roomburg onderscheid tussen de E8-tallen en de overige Jongste Jeugd.
Funkeys / Coolkids (F3-tal) / F6-tal / E6-tal (1e jaars E)
De LijnCoördinatoren maken de teamindelingen en de Trainingscoördinatoren doen hierop een
review.
In deze leeftijdscategorieën wordt niet ingedeeld op basis van sterkte. Uitgangspunt is om de
teams te mixen, zodat alle spelers zoveel mogelijk de hele lijn leren kennen. Per team wordt een
mix gemaakt van kinderen die al wat verder zijn met hun hockeyvaardigheden en kinderen die
nog wat stappen moeten maken. In deze leeftijdscategorieën dienen alle kinderen de
basisbeginselen van hockey te leren, waarbij er nog geen sprake is van selectie. Hierbij volgen
wij de KNHB richtlijn. Aan de hand van de onderstaande richtlijnen worden de teams
gelijkwaardig aan elkaar ingedeeld:
Richtlijnen lijn coördinatoren teamindeling Coolkids/F-tal/E6-tal:
 Maximaal 3 spelers per team mogen bij elkaar blijven als ze naar hogere lijn doorgaan.
 Aan de hand van het speler volg systeem (SVS-TIPS) worden de spelers ingedeeld. Het is niet
toegestaan alle hoogst scorende spelers (beste) uit de verschillende teams bij elkaar te zetten
in het nieuw in te delen team.
 Aan de hand van de sociale lijnkaart wordt geprobeerd vriendjes/vriendinnetjes die zich
kruislings hebben opgegeven samen te voegen (1vriendje/vriendinnetje).
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E8-tal
De Trainingscoördinatoren maken de teamindelingen met input van de LijnCoördinatoren.
In de 2e jaars E categorie (achttallen) wordt er een begin gemaakt met indelen op sterkte (m.n.
fysieke gesteldheid en wedstrijdmentaliteit). Hierbij wordt het eerste team, en in geval van 4
teams of meer, ook het tweede team op sterkte ingedeeld. De daaropvolgende teams worden
gelijkwaardig aan elkaar ingedeeld. Aan de hand van de onderstaande richtlijnen worden de
teams ingedeeld:
Richtlijnen lijn coördinatoren teamindeling E8-tal:
 E8-tal indeling naar sterkte (eerste en evt. het tweede team bij 4 teams of meer)
o Aan de hand van TIPS systeem worden de spelers ingedeeld op sterkte. LET OP! Bij
eerste (en tweede team indien op sterkte ingedeeld) wordt geen rekening
gehouden met vriendjes of vriendinnetjes.
o Aan de hand van de sociale lijnkaart wordt gekeken of spelers niet liever bij
vriendjes of vriendinnetjes zitten dan in een team ingedeeld op sterkte.
 E8-tal indeling overige teams
o Aan de hand van TIPS systeem worden de teams gelijkwaardig aan elkaar
ingedeeld.
o Aan de hand van de sociale lijnkaart wordt geprobeerd vriendjes/vriendinnetjes die zich
kruislings met elkaar hebben opgegeven, samen te voegen (1 vriendje/vriendinnetje).
NB: Het is absoluut geen garantie dat een speler uit E8-tallen eerste en eventueel het tweede
team automatisch recht heeft op een plaats in de selectieteams van de D-lijn. Bij veel kinderen
drijft het talent pas op latere leeftijd boven. Het blijft dus belangrijk om het hele jaar door de
ontwikkeling van alle E8 –tal spelers in de gaten te houden.

