
Speler volgsysteem (SVS) 
 
Wat is dat nu eigenlijk en hoe werk het? Het SVS is een manier om spelers te volgen. Wat 
zijn hun sterke punten en wat zijn hun zwakke punten? Waar kan een speler aan werken om 
een nog betere en completere hockeyer te worden? Hoe krijgt een speler meer plezier in 
hockey? Waar heeft een speler hulp bij nodig? 
Het SVS moet daarnaast een goede manier zijn om de teamindelingen en selectieprocedure 
vorm te geven: weloverwogen beoordelingen van de mensen die langdurig werken met de 
speler moeten de basis vormen, i.p.v. eenmalige selectietrainingen. 
Dat klinkt mooi maar door wie en op welke punten worden de spelers dan beoordeeld? 
 
Wat: 
Alle juniorspelers die spelen op Hockeyclub Roomburg worden door verschillende mensen 
beoordeeld om ze te kunnen volgen, ze in het juiste team te krijgen, ze te kunnen aangeven 
waar ze aan kunnen werken en vooral ook, ze te kunnen laten weten waar ze al zo goed in 
zijn.  Uiteindelijk komt de Roomburg Hockey School tot een meerjarig ontwikkel-overzicht. 
We gebruiken SVS-gesprekken om informatie te krijgen over spelers met de volgende 
mensen; 
 
Wie: 
Welke mensen helpen bij ons bij het vastleggen van het SVS? 

- Alle trainers die de junior-training geven (trainers die hun eigen kind training geven 
beoordelen hun eigen kind NIET) 

- De coach(es) die de speler elke week zien spelen (een oudercoach beoordeelt zijn 
eigen kind NIET) 

- De trainers-coördinator en/of trainersbegeleider die dit team (en trainers) begeleidt 
op het trainingsveld vanuit de Roomburg Hockey School in samenwerking met het 
Technisch Hart. 

- De lijn-coördinator is de initiator voor de SVS-gesprekken met deze 3 rollen 
teambegeleiders en doet de verslaglegging. Hij/zij verzamelt alle gegevens die vooraf 
zijn ingevuld door de trainers en coaches, noteert ontwikkeldoelen, en voegt alle 
gegevens uit de SVS-gesprekken samen. 

 
Welke vaardigheden: 
Op welke vaardigheden worden de spelers beoordeeld? Daarvoor gebruiken we de 
basispijlers uit de Roomburg Hockey School. 

- Plezier in hockey 
- Techniek 
- Tactiek 
- Motoriek 
- Motivatie 

U kunt zich voorstellen dat de vaardigheden van een A-speler uitgebreider zijn dan van een 
Funky. Hoe ouder de speler, hoe uitgebreider de items. Deze zijn uitgewerkt in de Lisa TIPS -
formulieren (Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid, Snelheid en coördinatie) 
 
Wanneer vinden de SVS-gesprekken plaats? 
We gaan 3 keer per jaar SVS-gesprekken voeren. De eerste ronde in november, de tweede 
na de zaalcompetitie, en de laatste ronde zal eind april plaatsvinden.  
 


