
Jong Senioren Teams op komst..? 

Bij voldoende interesse wil Roomburg voor het seizoen 2018-2019 een dames en een heren Jong 
Senioren Team (JST) inschrijven voor de competitie. Een JST is een team dat bestaat uit spelers 
tussen 18-25 jaar die gaan spelen in een, speciaal door de KNHB opgericht, Jong Senioren 
Competitie.  

Waarom wil Roomburg twee (of in de toekomst wellicht meer) JST’s? 

Bij Roomburg is er helaas niet altijd sprake van een soepele overgang van junioren naar 
senioren, behalve voor een groepje binnen de selectieteams dat kan doorstromen naar Heren 1 
en 2 of Dames 1 en 3. Afgelopen jaren konden ex-junioren niet altijd goed worden geplaatst in 
senioren-breedteteams (zitten vaak vol of zijn vriendenteams). Ook is het voor 18-25 jarigen 
niet altijd leuk om in een team te komen met dertigers die in een andere levensfase zitten.  

Wie komen in aanmerking voor een plek in een JST? 

Alle junioren die dit seizoen (2017-2018) 2e jaars A zijn en alle senioren die op peildatum 01-10-
2018 in de leeftijdscategorie 18-25 jaar zitten, komen in aanmerking voor een plek in een JST. 
Het zal overigens nooit een verplichting zijn om in een JST te spelen! Spelers in de 
leeftijdscategorie kunnen ook nog in een normaal senioren team plaatsnemen. 

Op welk niveau gaan de JST’s spelen? 

Dit is sterk afhankelijk van de spelers die beschikbaar zijn voor de teams. De KNHB Jong 
seniorencompetitie kent verschillende niveaus. Als de indeling van de teams bekend is, kijken 
we wat mogelijk en haalbaar is. Binnen een JST zal wel meer spreiding in niveau zijn dan binnen 
de jeugdteams. 

Hoe worden de teams geformeerd? 

De komende weken wordt geïnventariseerd welke 2e jaars A-junioren interesse hebben om 
volgend jaar in een JST te spelen. De 2e jaars A-lijn spelers worden hiervoor benaderd door hun 
lijncoördinator. Ook de Heren Elftal Commissie (HEC) en de Dames Elftal Commissie (DEC) 
inventariseren welke huidige senioren binnen betreffende leeftijdscategorie, die nu in een 
regulier seniorenteam spelen, interesse hebben in een eventuele overstap naar een JST. 
Daarnaast worden mogelijk oud-leden in de bewuste leeftijdscategorie benaderd. En wanneer 
we de teams niet helemaal vol krijgen, kunnen we een poule van 2e jaars A-junioren formeren 
die per toerbeurt invallen bij wedstrijden van JST’s. Additioneel voordeel is dat we hierdoor 
geïnteresseerde A-junioren de kans geven alvast ervaring op te doen met seniorenhockey. 

Meer informatie of aanmelding? 

 JA lijn:                 Barry Lassche (jongensa@roomburg.nl ) 

MA lijn:               Henk-Jan van der Woude (meisjesa@roomburg.nl ) 

Heren (HEC):    Maurice Groenendijk (senioren@roomburg.nl ) 

Dames (DEC):   Chris Jaeger (dames@roomburg.nl ) 


