
Roomburg
Manager en Coach avond 

Seizoen 2022-2023

Van elkaar leren…
Managers – Coaches – Lijncoördinatoren – Specialisten 



Agenda
• Uitgangspunten / doelstellingen 

• Organisatie LHC Roomburg  

• Onderlinge verhouding - Trainer, Manager en Coach 

• Richtlijnen voor teambegeleiding 

• Kledingplan

• Materialen 

• Wedstrijdsecretariaat:
• Wedstrijdformulieren 
• Invalregels 
• Wedstrijd verplaatsen 

• Fluiten en scheidsrechterkaart 

• Bar en clubhuis 

• Instructie Lisa Team



Uitgangspunten en doelstellingen

•Familieclub met ambitie 

•Hockey plezier en sportiviteit voor alle kinderen op 
eigen niveau 

•Niveau hockey naar een hoger plan tillen zonder 
daarbij het familieclubgevoel te verliezen

•Persoonlijke ontwikkeling bevorderen 
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Organisatie LHC Roomburg
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LHC Roomburg – Ondersteunend
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Ondersteunende commissies:
• Bar
• Kleding
• Accommodatie
• Tucht en Sportiviteit & Respect
• Communicatie 
• Evenementen
• Sponsoring

• Kascommissie
• Materialen
• Arbitrage(fluiten)
• Zaalhockey 
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LHC Roomburg - LijnOrganisatie
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Lijn organisatie (LO)
- Lijncoordinatie Jeugd / JJ:

- Coördinatie 
- Teamindeling breedte
- Volgen van vorderingen 

spelers (SVS-TIPS)
- Communicatiekanaal
- Info avond 
- Jaarplanning

- Wedstrijdsecretariaat
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De lijncoördinatoren
Meisjes Jongens

MA/MO18: Zoë van de Water JA/JO18: Biem Vlaming

MB/MO16: Danielle Engelen JB/JO16: Robert Kolthek

MC/MO14: Zoë van de Water JC/JO14: Jan-Willem Hennipman

MD/MO12: Anton Korteweg JD/JO12: Sofie van Rijn 

ME8/MO10: Heleen van Dongen JE8/JO10: Nanette van 't Hul 

ME6/MO9: Meike Bisschops   JE6/JO9: Annemarieke van Rumpt

MF/MO8: Jork Aten JF/JO8: Jork Aten

MCK/MO7: Anneloes Visscher JCK/JO7: Anneloes Visscher
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LHC Roomburg – Technisch Hart
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Technisch Hart (TH)
- Technisch Beleid 
- Trainingen (veld- en zaal-)
- Trainers 

- Bezetting / trainingsschema
- Contracten 
- Opleiding

- PrestatieHockey
- Teamindeling selectieteams 

(1 + 2) en evt opleidings-teams (3 bij 
5 teams of meer) 

- Clinics en hockeykamp

Lijn
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isatie (LO

)
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Technisch Hart – trainingen 
Technisch manager Junioren (alle teams 

A t/m D): Jasper Kokx

➢Begeleiding selectieteams: Jasper Kokx
➢Begeleiding breedteteams jongens: Charlotte Albers
➢Begeleiding breedteteams meisjes: Fleur van Exel
➢Begeleiding Jongste Jeugd (funkey t/m E8): Zoë van 

de Water



Jasper Charlotte Fleur Zoë



Trainingen : Uitgangspunten

• Junioren trainen 2x per week / jongste jeugd traint 1x per week 

• Keeperstrainingen voor alle vaste keepers door GoalieWorks, roulerende 
keeperstraining voor CDE-breedteteams zonder vaste keeper

• Veldtrainingen deels op Trigon tgv ruimtegebrek

• Zaaltraining en competitie:
• ABCD en E8-teams spelen allemaal zaalcompetitie (selectie mogelijk met 12-

combiteams) (AB Breedteteams facultatief maar iedereen wil)

• E6 waarschijnlijk zaalcompetitie

• Funken / Coolkids / 2e jrs F waarschijnlijk 6x training/onderlinge



Trainer

CoachManager

Team begeleiding 
Onderlinge verhoudingen

Speler/
Speelster

Traint het team 
volgens Roomburg 

Hockeyschool 
Leerplan en input 

Coach

Coacht het team en 
schakelt met 
trainer over 

aandachtspunten 
en resultaten

Stemt met coach af 
over wedstrijden en 
met trainer over evt. 
bijzonderheden mbt

de training



Rolverdeling manager-coach
geel = onderling afstemmen wie verantwoordelijk is 

Manager
• Zorg voor kinderen (sociaal), team- en groepsproces 

• Aanmaak Whatsapp groep van ouders: communicatie 
kanaalintern en vanuit club

• Clubgeest

• Indelen weektaken Fluiten (AB), EHD (AB), veegdienst (C), 
Happen, Rijden etc. Communiceren via LHC Roomburg Lisa App

• Zo nodig aanschaf bidons en lijnmaskers

• Uittenue wanneer aangegeven in de App (Check websites 
tegenstanders voor hun thuis tenue - juiste sokken BLAUWE of  
ORANJE/WITTE)

• Sportiviteit en Respect
• Zorg voor opruimen dug-outs na afloop wedstrijd
• Organisatie drinken met tegenstanders na thuiswedstrijd
• Sfeer langs de lijn

• Sociaal programma: intensieve trainingsweek, eten op de club, 
toernooien, Teamuitjes, etc →Maak het leuk!!

• Teampot beheer

• Bewaken naleving corona regels (zie verder)

• Regelen invallers (zie Invalregeling Junioren)

• Oefenwedstrijden igv selectieteam, voor breedteteams vaak 
geregeld door wedstrijd secretariaat 

Coach
• Voorbereiden wedstrijd 

• Tactiek 

• Wissels

• Aanmelden bij wedstrijdtafel (uit) Direct invullen en afronden 
DWF!

• Sportiviteit en Respect 
• Zorg voor opruimen dug-outs na afloop wedstrijd

• Organisatie drinken met tegenstanders na thuiswedstrijd

• Beoordelen spelers: SpelerVolgSysteem (SVS)

• Terugkoppeling SVS uitkomsten naar spelers/speelsters - tips en 
tops + managen verwachtingen (volgende dia)

• Bewaken naleving corona regels

• Regelen invallers (zie Invalregeling Junioren)

• Oefenwedstrijden igv selectieteam, voor breedteteams vaak 
geregeld door wedstrijd secretariaat 



SpelerVolgSysteem (SVS)

• 5 jaar geleden club-breed geïntroduceerd – wens voor simpeler formulier 

• 2 beoordelingsrondes

• Trainers en coaches beoordelen alle spelers

• Lijnco voert  SVS-gesprekken met trainers en coaches per team en 
documenteert vorderingen per speler 

• Uitkomsten spelen belangrijke rol bij team indelingen 

• Voor persoonlijke ontwikkeling en verwachtingsmanagement: terugkoppeling 
geven aan spelers in individuele gesprekken!         (door coach - eventueel 
manager aanwezig)

• De manager: ouders informeren dat terugkoppelingsgesprekken 
plaatsvinden – kunnen hierover het gesprek met hun kind aangaan  



Samen maken we het leuk!
Plezier is nummer 1

1. Respecteer elkaar - (je team, je coach, je trainer, de scheidsrechter, je tegenstander en het publiek)          
we hebben geen commentaar op de scheidrechter en respecteren zijn/haar beslissing, ook als deze verkeerd lijkt. Scheids HEEFT NIET altijd 

gelijk maar beslist wel obv wat hij/zij ziet. Ouders en toeschouwers niet mee bemoeien, alleen aanvoerder eventueel laten spreken.

2. Fanatiek mag, sportief moet - Na de wedstrijd geven we onze tegenstanders en de scheidsrechter een elleboog of stick 

(ipv hand vanwege corona) en drinken we samen met de tegenstander een limo.

3. Fatsoenlijke taal is heel normaal

4. Opgeruimd staat netjes - Na training/wedstrijd samen spullen opruimen: veld, dug-out, kleedkamer en clubhuis! 

Fietsen in de fietsenstalling (indien vol bij Lorentz), niet voor hek of los op terrein (ambulance!!).



Richtlijnen voor teambegeleiding

• Positief coachen en communiceren

• Sportiviteit en respect

• Alcohol en rookvrij beleid: NIX18! Op club betrappen = gevaar 
vergunning

RESPECTVOL OMGAAN

• NAAR ELKAAR
• NAAR DE TEGENSTANDER
• NAAR DE SCHEIDSRECHTERS
• MET HET CLUBHUIS EN OMGEVING



En even belangrijk als de regels:
Teamgesprek

• Hebben jullie als coach/manager al een gesprek gehad met het team 
over:

• Hoe willen we met elkaar omgaan?

• Wat verwachten we van elkaar?

• Wat willen we wel/niet van spelers, trainers, coach, ouders…

https://www.youtube.com/watch?v=g31zZNdv3xs&feature=emb_logo

• Op website/app 6 inspirerende filmpjes te vinden van 'Een mooi 
hockeyseizoen: hoe pak je dat aan?'

https://www.youtube.com/watch?v=g31zZNdv3xs&feature=emb_logo


Blauwe kaart voor Jongste Jeugd 



Voor persoonlijke issues hebben we vertrouwenspersonen bereikbaar via 
vertrouwenscontactpersoon@roomburg.nl of telefonisch:

Esther van der Linden (06-29177899) & Guido Rodenburg (06-44020281)

Zij bieden een luisterend oor en vormen een aanspreekpunt voor iedereen die ergens mee 
zit of iets wil melden!

mailto:vertrouwenscontactpersoon@roomburg.nl


Kledingplan tenue 

1. Verplicht tijdens wedstrijden

2. Gebruik Roomburg logo op eigen truien niet meer toegestaan. Teamtruien, hooded

truien, een regenjas en een softshell jas zijn beschikbaar om te worden bedrukt met 

eigen sponsors. Je kunt de teamkleding gemakkelijk bestellen via dit orderformulier. 

3. De zelf te bekostigen uitsokken (oranje ipv wit) komen eind september omdat er een 

probleem was met de aanvoer van grondstoffen

https://www.roomburg.nl/files/documenten/2022727_OrdersheetSponsoringHCRoomburg316.xlsx


Materialen 

1. Keeperstassen

• 1 per team (92 keepers!), alles blijft eigendom club (geen privé eigendommen in tas)

• vaste keepers spullen op maat - filosofie (zo min mogelijk onderscheid, maatwerk)

• jonge en wisselkeepers: coaches echt checken

• keepersshirt voor wisselkeepers beheer door manager

2. Wedstrijdmateriaal

• cornermaskers niet door club verstrekt

• geen trainingsballen gebruiken in het weekend

• bidons en hesjes



Materialen – vervolg 

3. Trainingsballen

• we werken met rekjes die terug moeten, gaat nu absoluut niet goed

• herkenbare Roomburgballen terugbrengen-Pretty please

4. Spreekuur keepers elke woensdag tijdens Goalieworks, vanaf ca 19.00 uur

5. Contact via Whatsapp: 0626704969 - graag duidelijk aangeven wat nodig is

NB: Bemanning Materiaalcommissie: 3 man, vacature (voorkeur voor een dame)



Corona:

• We hopen dat er geen beperkende maatregelen komen maar blijven alert 

• Eventuele maatregelen gecommuniceerd via nieuws op app/website en w’app 

lijnco → Support van managers en coaches bij naleven regels heel essentieel 

• We doen ons best om ook bij beperkende maatregelen zoveel mogelijk te blijven 

aanbieden zoals afgelopen seizoenen 

→ uitgeroepen door Sportstad Leiden tot sportvereniging van het jaar 2020!

Igv Corona: 
Houd je aan 
de regels!



Wedstrijdsecretariaat Jeugd

Gang van zaken rond wedstrijden

Alexander Drijver (o.a. planning), Jolanda Wansink (planningcontrole) 
en Anne Steenstraten (oefenwedstrijden)

Juniorenwedstrijdsecr@roomburg.nl

mailto:Juniorenwedstrijdsecr@roomburg.nl


Wedstrijdformulieren - DWF

• donderdag 16:00: e-mail naar coaches/managers en scheidsrechters 

• Bij niet invullen spelerslijst herinnering per mail 

• Verificatiecode (voor zowel coaches/managers) gebruiken om via App 
DWF in te vullen

• Vóór wedstrijd juiste namen van spelers invullen (kan niet meer na 
invullen stand!)

• Direct na afloop wedstrijd invullen uitslag door scheidsrechters en 
afronden wedstrijdformulier, zowel bij thuis- als uitwedstrijden.



Inval regeling 
• Vastgesteld door KNHB – Pas op: vorig jaar 3 wedstrijden 

overgespeeld en 3 strafpunten door niet-speelgerechtigde invallers

• Regels aan de hand van voorbeeld MB3 – 2e klasse:

• Schema voor huidige Roomburg situatie vandaag verspreid en hier te 
vinden (op app/website onder documenten website jeugd) – wijzigt na 
voorcompetitie

https://www.roomburg.nl/files/documenten/202296_Invalregels20222023v2.pdf


Invallers lenen uit een hoger spelend team
• Alleen toegestaan als er geen mogelijkheid bestaat tot invallers uit 

een lager of op gelijk niveau spelend team 

• Mag alleen als het eigen  team 11 of minder spelers heeft, inclusief 
invallers uit een lager of op gelijk niveau spelend team 

• Het eigen team mag maximaal 2 spelers lenen uit een team dat 
maximaal 1 klasse hoger speelt in dezelfde leeftijdscategorie.

• Binnen een lagere leeftijdscategorie maximaal 2 spelers lenen 
toegestaan uit maximaal 1 klasse hoger dan normaal



Wedstrijd verplaatsen

• Wedstrijden mogen iom tegenstander wel eerder, niet later dan 
oorspronkelijke speeldatum gespeeld (behalve wanneer een team in 
quarantaine moet van de GGD ivm corona)

• Inventariseer nu al binnen je team of speeldata tot een probleem 
leiden → wedstrijd secretaris

• De grootste problemen rond de examenperiode en (buitenlandse) 
schoolreizen

• Niet spelen is geen optie. Een wedstrijd wordt nooit op papier 
afgehandeld

• Wat dan wel? Op volgorde van succes: (1) inlenen en gewoon spelen, 
(2) spelen op zondag en (3) doordeweeks



Fluiten en scheidsrechterkaart

• Ieder (A en) B lid verplicht kaart halen en fluiten

• Niet opdagen: eerste keer extra fluitbeurt, vaker iom bestuur andere 
sancties

• Indeling teams voor fluiten min. 2 weken van tevoren op de site en 
App; manager deelt in

• Check dat e-mailadressen en mobiele nummers A en B jeugd in app 
actueel zijn!

• Positieve benadering en aanspreken bij negatief gedrag

• Ivm corona: altijd eigen fluitje meenemen (fluitjes te koop bij de bar)!



Van de bar
• Vrijwilligers noodzakelijk om gastvrije club te zijn

• achter de bar
• in de keuken
• achter de wedstrijdtafel. 

• Bardienst en wedstrijdtafel: ouders van spelers 1-2 keer per jaar per kind op 
zaterdag of zondagochtend 2 uur achter de wedstrijdtafel of bar (max 2 
coaches per team zijn hiervan vrijgesteld)

• Elftalhulpdienst (EHD) in de keuken (AB-lijn) en Veegdienst (C-lijn): Zichtbaar 
op website in het wedstrijdschema en in Roomburg app bij aanklikken 
wedstrijd. Het team wordt NIET per mail geïnformeerd (net als bij de 
fluitdiensten) dus zelf op letten.

De verantwoordelijkheid voor de indeling van teamleden bij een EHD ligt 
bij de manager van het team!



Van de bar – vervolg 
• Elftalhulpdienst en veegdienst: taken die uitgevoerd moeten worden 

staan op website onder faciliteiten-clubhuis.
Aantal shifts van 2 á 3 junioren maken is handig. Vegen door gehele team 

• Wedstrijdtafel: ’s ochtends door gastouder, ’s middags door 
barhoofd. 
• (max 3) koffie- of theemunten bezoekende teams 

• Veldplanning - ook op scherm achter bar

• bij problemen terecht bij de lijnco van dienst (naam in Dienstenschema, 
barhoofd heeft mobiele nummer)

• Limo: aan toog links van bar ná de wedstrijd afhalen

https://www.roomburg.nl/files/library/bar/1807%20ehd%20zaterdag%20junioren%20algemeen%20en%20tijden.pdf
https://www.roomburg.nl/files/library/bar/1807%20ehd%20zaterdag%20junioren%20opruimdienst.pdf
https://www.roomburg.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=faciliteiten_catering&menu=4
https://www.roomburg.nl/files/library/bar/1516speciale%20aanvragen.pdf


Van de bar – vervolg 
• Bardiensten: via website/app na inloggen account kind bardienst zelf 

inplannen - instructie

• Barcommissie gaat op de open plekken de resterende ouders 
indelen. De bardienst zal dan (gedeeltelijk) samenvallen met 
wedstrijd kind

• Er is altijd een barhoofd aanwezig die de ouders achter de bar 
begeleidt

• De ingeplande dienst kan niet meer ongedaan worden. Bij 
verhindering moet ouder zélf voor vervanging zorgen. Als niet lukt 
contact met barcommissie via bar@roomburg.nl

• De diensten worden gepubliceerd op de website en in de Roomburg-
app, ingedeelde ouders worden per mail op de hoogte gebracht.

https://www.roomburg.nl/files/library/bar/1516speciale%20aanvragen.pdf
https://www.roomburg.nl/files/nieuws/Bar-%20of%20gast-ouderdienst%20handleiding%20zelf-inplannen.pdf
mailto:bar@roomburg.nl


Van de bar: Iets leuks organiseren voor het 
team?
• mogelijk 2 weken voor start eerste speelronde tot 2 weken na 

afloop, behalve feestdagen/schoolvakanties

• Laat dit op tijd weten (2 weken voor de                                  
gewenste datum ivm organisatie                                     
barbezetting en extra inkopen)

• gebruik keuken of zelf iets meenemen                                      
toegestaan maar Drank (alcoholisch 18+                                           
of non-alcoholisch) ALTIJD alleen van club: geen eigen drank

• Kijk bij Speciale aanvragen. Mail naar bar@roomburg.nl of 
overleg met Lukas van Schaik of opvolger Peter Braas, onze 
barmanagers.

https://www.roomburg.nl/files/library/bar/1516speciale%20aanvragen.pdf
mailto:bar@roomburg.nl


Vragen of opmerkingen?

Vraag het je lijnco!
Bij vragen kan je altijd contact opnemen met je lijncoördinator via 
een van onderstaande mailadressen:

JongensO18@roomburg.nl meisjesO18@roomburg.nl

JongensO16@roomburg.nl meisjesO16@roomburg.nl

JongensO14@roomburg.nl meisjesO14@roomburg.nl

JongensO12@roomburg.nl meisjesO12@roomburg.nl

JongensO10@roomburg.nl meisjesO10@roomburg.nl

JongensO9@roomburg.nl meisjesO9@roomburg.nl
jeugdO8@roomburg.nl
coolkids@roomburg.nl

mailto:JongensO18@roomburg.nl
mailto:meisjesO18@roomburg.nl
mailto:JongensO16@roomburg.nl
mailto:meisjesO16@roomburg.nl
mailto:JongensO14@roomburg.nl
mailto:meisjesO14@roomburg.nl
mailto:JongensO12@roomburg.nl
mailto:meisjesO12@roomburg.nl
mailto:JongensO10@roomburg.nl
mailto:meisjesO10@roomburg.nl
mailto:JongensO9@roomburg.nl
mailto:meisjesO14@roomburg.nl
mailto:jeugdO8@roomburg.nl
mailto:coolkids@roomburg.nl


Document 
‘Taken van de Roomburg 

teammanager’
Op website/app - Hier downloaden 

https://www.roomburg.nl/files/documenten/202296_TakenvandeteammanagerRoomburgupdate2022.pdf


Instructie Lisa Team

Door Bart van der Meer 

Benut Lisa-team maximaal binnen je 
team bij:

• communicatie over bv teamtaken 

• presentieregistratie


