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Junior talentenpool zoekt organisatietalent (gemiddeld 1 uur/week) 

 
‘’Fluiten is leuk!” Maar niet iedereen doet het even graag. Gelukkig hebben we veel junioren die het wel leuk 
vinden en beter willen worden. En dat kan! Alle ingrediënten zijn op Roomburg aanwezig. Workshops, 
praktijkbegeleiders, planners en nog veel meer. We missen alleen nog één ingrediënt, het verbindende element, 

dat ervoor zorgt dat alles rond onze junior talentenpool soepel verloopt. Vind jij het leuk om te werken met 
enthousiaste jongeren die willen groeien? En kun je goed plannen en organiseren? Lees dan verder, want we 
zoeken jou! Je hoeft dus zelf niet te fluiten. Sterker nog, je hoeft het niet eens leuk te vinden! 
 
Talenten fluiten spannende promotie wedstrijd JC1 

Op zaterdag 24 november floten twee talenten, uit onze eigen arbitrage-junior-talentenpool, de promotiewedstrijd 
voor de SuperC van Jongens C1. Gedecideerd hebben ze deze spannende wedstrijd tot een goed einde geleid.  
Onze talenten Hugo en Maarten vinden fluiten leuk! En zij zijn niet de enigen. Sinds 2015 heeft Roomburg een 
talentenpool voor junior scheidsrechters. Iedereen die fluiten leuk vindt, mag meedoen. Wij zijn ervan overtuigd, 
dat je een goede scheidsrechter kunt worden als je het vanuit een positieve motivatie doet. Een aantal van onze 
talenten is al doorgestroomd naar de CS (Club Scheidsrechter) + opleiding. We verwachten binnen een paar jaar 
de eerste bondsscheidsrechters te mogen bijschrijven in ons ledenbestand.  
 

 
 Fluittalenten Hugo Kuiper (l) en Maarten Tulkens (r) geflankeerd  

door coaches JC1 tijdens hun promotiewedstrijd voor SuperC! 

 
 
Wat biedt de talentenpool? 

De talentenpool biedt verschillende workshops aan zoals:  
- weerbaarheidstraining NOC/NSF 
- video-avonden 
- verdiepingsavonden voor spelregels 
- meekijken met bondsscheidsrechters 
- persoonlijke praktijkbegeleiding. 

 
Als we aan Hugo en Maarten vragen waarom de talentenpool zo leuk is, dan is het antwoord duidelijk: 
"Fluiten is sowieso heel erg leuk, zeker als je zelf kan kiezen welke wedstrijden je fluit. Met de Talentenpool word 
je ondersteund bij het fluiten, krijg je veel tips en workshops maar kun je nog steeds je eigen stijl blijven 
ontwikkelen. Zo krijg je weerbaarheidstrainingen en leer je hoe je met oortjes moet fluiten, wat het fluiten toch 
echt makkelijker maakt. En het is het allemaal waard als je de wedstrijden op de hogere niveaus mag fluiten en er 
echt plezier aan beleeft".  
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Wat doet een organisatietalent? 

Op dit moment missen wij dus iemand om alles rond de talentenpool te organiseren. 
Je gaat een groep enthousiaste jongens en meisjes helpen groeien, in iets wat ze leuk vinden? Maar wil je zelf 
echt niet fluiten? Nou, dat hoeft niet! Kun je daarentegen wel goed coördineren en organiseren en weet je 
junioren te enthousiasmeren? Dan ben jij geknipt voor de rol van ‘coördinator talentenpool’. Samen met de 
praktijkbegeleider (Koen de Jong), het wedstrijdsecretariaat (Alexander Drijver) en de junioren zelf, plan je 
wedstrijden in. Daarnaast houd je nieuwe talenten in de gaten, ben je contactpersoon voor de groep talenten en 
begeleiders en plan je workshops en theorie-avonden.    
Er staat een draaiend systeem voor je klaar met een app-groep, workshopbegeleiders, contactpersonen en 
praktijkbegeleiders. Je kunt zo instappen en wij helpen je bij het inwerken. Je wordt onderdeel van een 
ambitieuze groep mensen waar je altijd op kunt rekenen. Het kost niet veel tijd als je eenmaal weet wat er 
ingepland moet worden en wie je daarvoor nodig hebt. Je levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling 
van onze talenten èn tegelijkertijd verbetering van de fluit-kwaliteit op Roomburg. 
 
Ben jij het organisatietalent dat we zoeken, of wil je eerst meer weten?  
Neem dan contact op met Jeannet via jeannet@dejoko.nl of 06-23776359.  
 
Vind je fluiten leuk en ben je AB-junior? Meld je dan aan bij de junior talentenpool via arbitrage@roomburg.nl  
Ook C-junioren, die vervroegd hun spelregelexamen halen, zijn welkom. 
 
En natuurlijk kunnen ook ouders en senioren meedoen met de workshops die worden aangeboden.  
Houd de Roomburg-app in de gaten voor de aankondigingen van de workshops of neem contact op met 

arbitrage@roomburg.nl.  
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