
Beleid Team Indeling Junioren Roomburg 2018/2019 

Team indeling Junioren 
Alle Junioren die in het aankomend seizoen spelend lid zijn van HC Roomburg (allen die zich niet vóór 
1 mei hebben uitgeschreven) worden ingedeeld in een team dat past bij de ervaring, motivatie en 
speelsterkte van een speler of speelster. 
Indien voldoende plaatsen beschikbaar, worden ook aspirant Junioren ingedeeld die zich vóór 1 mei 
hebben aangemeld. 
 

Wie maakt de indeling? 
De Lijncoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de indeling van de breedteteams, met  input van het 
Technisch Hart. De lijncoördinator van elke afzonderlijke lijn (A, B, C en D) deelt in samenspraak met 
lijncoördinator van de jongere lijn de breedteteams in binnen eigen lijn. De eerste twee selectieteams 
worden ingedeeld door het Technisch Hart. Indien het spelend lid een direct familielid van één van de 
lijncoördinatoren is (bijvoorbeeld een kind), zal de andere lijncoördinator een doorslaggevende stem 
hebben bij de indeling van het lid. 

 
Op basis waarvan wordt de indeling gemaakt? 
We hebben zes meetinstrumenten vastgelegd die worden gebruikt bij de indeling: 

·       SpelerVolgSysteem/TIPS formulieren (zie uitleg hieronder) vastgelegd door de lijnco, obv input 
van de vaste coach en trainer(-s). 

·       Onderlinge oefenpotten (selectie)teams (indien van toepassing) 
·       Open pre-selectie-trainingen breedte teams (o.a. 28 maart en 5 april 2018): 

beoordelingsformulieren van verschillende onafhankelijke beoordelaars samengevat door 
trainercoördinatoren Maurits en Arthur 

·       Meetrainresultaten met hoger team (indien van toepassing) 
·       Enquête sociale componenten , inclusief vriend-/vriendinverzoek. Hier worden ook de 

vaardigheden van de ouders meegenomen (coachen, fluiten) zodat niet alle potentiële coaches 
en scheidsrechters in hetzelfde team belanden en een ander team zonder zit.  

·       Ambitiepeiling (in enquête en bij TIPS) 
  
De input van de coaches en trainers ontvangen we een aantal keren per seizoen. Dit moet leiden tot 
een breed beeld van de speler. De andere beoordelingen vinden plaats gedurende enkele momenten 
aan het einde van het seizoen en zijn meer een momentopname. Deze moeten daarom gezien worden 
als een aanvulling, maar wel  van wezenlijk belang om de objectiviteit van de coach te wegen.  

 
Welke factoren zijn belangrijk voor de indeling? 

·       Leeftijd: Spelers/-sters spelen in principe in hun eigen leeftijdscategorie (de leeftijdsgrens ligt 
op 1 oktober). Soms echter kan, op basis van talent, teamaantallen of sociale factoren, hiervan 
afgeweken worden  

·       TIPS-formulieren: Techniek/Inzicht/Persoonlijkheid/Coördinatie/Snelheid (laatste vanaf D-
leeftijd)   

·       Resultaten oefenpotten, meetrainresultaten en pre-selectie-trainingen 
·       Positie die het kind speelt: niet teveel verdedigers of aanvallers binnen één team 
·       Gelijkwaardige verdeling eerstejaars en tweedejaars binnen één team of althans zoveel 

mogelijk 
·       Sociale component 
 

  



Wanneer is de indeling bekend?  
Wij streven ernaar om op 28 mei alle teamindelingen bekend te maken op de Roomburg website. In de 
opvolgende week zal de lijnco een (telefonisch) spreekuur houden om eventuele vragen over de 
teamindeling te beantwoorden. 

 
Wat gebeurt er verder?  
In juni zal al getraind gaan worden met het nieuwe team. Op zaterdag 30 juni vindt er een gezellig 
onderling TOERNOOI met happening plaats met de nieuwe teams – ‘Nieuw Roomburg onderlinge’- 
Seizoen afsluiting. 
Van ma 20 - vr 24 augustus is er een Intensieve trainingsweek voor de eerste en tweede 
(selectie)teams van A, B, C en D lijn. De andere teams beginnen weer in de week van 27 augustus. Op 
zaterdag 1 september starten de A/B Top poules met de competitie. Alle andere jeugdteams hebben 
dan oefenwedstrijden. 
 


