
Uitgangspunten teamindeling bij de Jongste Jeugd en Junioren Proces Teamvorming  
 

Wie zijn betrokken bij de teamvorming?  

De teamindeling komt tot stand door overleg met de Technisch Manager, hoofdtrainer, technisch 

coördinator en de lijncoördinator van de betreffende lijn. De hoofdtrainer heeft zicht op de kinderen 

op de trainingsdagen en vraagt input van de trainers van de teams. De technisch coördinator vraagt 

input van de coaches/managers over de inzet en vaardigheden tijdens de wedstrijden. De 

lijncoördinator bewaakt de sociale context van de teams en mix van bekende en onbekende kinderen 

in een team met de input van de coaches en manager en (hoofd-)trainers.  

Hoe wordt de indeling gemaakt?  

De indeling die hieruit volgt, wordt gestuurd naar de technisch manager, voorzitters, 

lijncoördinatoren en technisch coördinatoren. Indien er vragen zijn zal een van hen contact opnemen 

met de betreffende lijn en worden deze zaken besproken. Wanneer alles akkoord is worden de 

teams vastgesteld.  

Criteria indeling en selectie 

De indelings- en selectiecriteria voor de Jongste Jeugd en Junioren (niet C1,2,B1 en A1) vindt u op de 

website achter de inlog. De KNHB heeft voor de E t/m de D jeugd een routekaart ontwikkeld die 

duidelijk uitleg geeft voor deze lijnen: https://www.knhb.nl/app/uploads/2018/07/Routekaart-

teamindeling. Bij de C, B en de A is de enquête van april mede bepalend geweest voor de indeling 

van de teams. Vooral om beter rekening te kunnen houden sociale voorkeuren en vriendenteams.  

 

Voor de lijncoördinatoren, technisch coördinatoren, trainers, managers en coaches is het maken van 

de indelingen veel werk dat met grote zorgvuldigheid en betrokkenheid wordt gedaan. Er wordt 

gekeken naar de ontwikkeling van het gehele jaar. De dynamiek tussen lijncoördinatoren, technisch 



coördinatoren, trainers, managers en coaches draagt eraan bij dat over het algemeen de indelingen 

goed uitpakken.  

Wat als de indeling anders uitpakt dan verwacht?  

Zelfs na het doornemen van deze informatie en intensief overleg blijft het lastig om de juiste 

beslissing te nemen voor iedereen. Het is natuurlijk een teleurstelling als je in een ander team 

ingedeeld wordt dan je had gehoopt. Gelukkig begrijpen de meeste ouders dat dit een proces is dat 

bij het leven hoort. Nieuwe vriendjes of vriendinnetjes worden vaak snel weer gemaakt en meestal is 

het plezier in het hockey groter in een team waar je op je plek zit. De rol van de ouders is hierin heel 

belangrijk. Het helpt als ouders beseffen dat alle betrokkenen vele uren voor de club en dus voor uw 

kind(eren) werken. De ervaring leert dat kinderen al snel gewend zijn in hun nieuwe team.  

Waarom twee publicatie data?  

Wij kiezen ervoor om er een week te laten tussen de bekendmaking van de 1e teams en de overige 

jeugdteams bij de junioren. De ervaring leert dat er soms nog verschuivingen komen vanuit de 

publicatie van de indeling bij de 1e lijn teams. Dit kan impact hebben op de andere teams binnen een 

lijn.  

Waar kan ik de teamindeling vinden?  

Zondag 19 juni zijn achter de inlog van de Schaerweijde website de Teamindelingen Junioren (A-C) en 

Jongste Jeugd (inclusief D) voor seizoen 2022-2023 bekend gemaakt.  

• Tot en met de D: zie Club/Documenten/Teamindelingen Jongste Jeugd 2022-2023  

• A, B, C lijn (niet C1,2, B1 en A1): zie Club/Documenten/Teamindelingen Junioren 2022-2023  

Heb je vragen over de indeling?  

Hoewel alle betrokken hun uiterste best doen om iedere speler in het juiste team te plaatsen, kan 

het zijn dat je vragen hebt over de indeling. Wij hanteren een “bezinningsperiode” van 48 uur om te 

wennen aan de vastgestelde veranderingen. Mocht er daarna toch een dringende behoefte zijn om 

te reageren houd u dan bij uw reactie rekening met het feit dat deze vrijwilligers hun uiterste best 

hebben gedaan om voor alle spelers een goede afweging te maken.  

Mocht je een vraag willen stellen dan kun je dit doen ná 20 juni (eerdere mails worden niet gelezen) 

via:  

• Tot en met de D-jongstejeugdcommissie@schaerweijde.nl  

• A, B, C lijn (niet C1,2, B1 en A1) - juniorenbreedte@schaerweijde.nl 
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