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Spelbegeleider Jongste Jeugd 

Het gaat er bij de jongste jeugd vooral om dat kinderen leren wat de spelregels zijn en op een positieve 

manier uitleg krijgen in spelsituaties. Ouders van jonge jeugdleden zijn bij uitstek geschikt dit op een 

goede, sportieve wijze te doen. 

Vol enthousiasme om te leren hockeyen, stappen in het weekend veel kinderen het veld op. Als ouder 

is het leuk om ze aan te moedigen, maar het is ook erg leuk om ze als spel- of teambegeleider te 

begeleiden. Om ouders hierbij te ondersteunen en inzicht te geven in wat van ze verwacht wordt, is 

hier een filmpje over gemaakt. In enkele minuten kom je meer te weten over de rol van spel- en 

teambegeleider bij de Jongste Jeugd. 

Wat fluit je? 

De wedstrijd van het team waarin je eigen kind speelt. Dit kun je ook bij toerbeurt doen met andere 

ouders. De spelbegeleider focust zich op de wedstrijd, en een teambegeleider kijkt naar 

teamopstelling, wissels en dergelijke. 

Hoe word je spelbegeleider Jongste Jeugd? 

Enthousiast geraakt door dit filmpje? Om spelbegeleider Jongste Jeugd te worden, hoef je niet zelf te 

hockeyen. Je kunt je aanmelden bij de Arbitragecommissie van Roomburg. Er wordt een 

laagdrempelige en praktijkgerichte workshop aangeboden, waarin je alles leert over de rol van spel- en 

teambegeleider. Je krijgt o.a. tips over je positionering langs het veld en het aansturen van de kinderen.  

Ter voorbereiding op de workshop is het handig de aandachtspunten voor spel-  en teambegeleiders te 

lezen. 

Toekomstperspectief 

Als spelbegeleider Jongste Jeugd concentreer je je in eerste instantie op het team van je kind. Maar 

misschien schuilt er in jou wel een geboren scheidsrechter! Dan ben je natuurlijk van harte welkom 

om clubscheidsrechter te worden en ook andere teams / elftallen te fluiten. Ook als je zelf niet 

hockeyt! Je kunt je aanmelden bij de Arbitragecommissie. 

Aangepaste spelregels 

Bij de Jongste Jeugd wordt met andere spelregels gespeeld dan in de reguliere competitie. Begeleid je 

een 3-, 6- of 8-tal hockeyteam? Op onze website vind je de spelregels. 
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