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Mogelijke initiatieven voor het behoud van jongeren 

Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst zijn we in 4 groepen uiteen gegaan om de 

initiatieven, aangedragen door de uitgestroomde doelgroep, te bespreken (zie bijlage voor 

initiatieven en uitleg):  

Groep 1: een warme overstap 

Groep 2: alternatieve spelvormen en communicatie met oud-leden 

Groep 3: niet-hockey activiteiten  

Groep 4: beleid en kader 

 

Per groep is een top 3 gemaakt van initiatieven die het beste passen bij jouw vereniging 

(o.b.v. beschikbare tijd en vrijwilligers, wat is het makkelijkst te implementeren enz). Dit 

heeft de volgende resultaten opgeleverd:  

 

• Clubdating app 

• Exitgesprekken (1e jaar al vragen en 2e jaar al mee laten trainen) 

• Teams meer en beter kennis laten maken met elkaar 

 

• Leeftijdsgrenzen Jong Senioren vanaf 17 jaar 

• Alternatieve Spelvormen 

• Toernooi finder 

 

• Contributie per team, mogelijkheid -> grote teams betalen minder 

• ½ lidmaatschap of een part-time lidmaatschap 

• Andere competitie vormen ->avond competitie, Andere trainingsvormen 

 

• Part-time contributie 

• Inschrijven als studenten (steden) 

• Jeugdbestuur (actief betrekken bij beleid) 

 

Hieruit blijkt dat met name de mogelijkheid tot een andere lidmaatschapsvorm en (daaraan 

gekoppeld) de hoogte van de contributie initiatieven zijn die jullie als verenigingen 

aanspreken. Daarnaast worden de alternatieve spelvormen als avondcompetitie, andere 

trainingsvormen en het verfijnen van de leeftijdsgrenzen een aantal keer benoemd.  

 

Wil je bijdragen aan het onderzoek en aangeven welke initiatieven jij haalbaar vindt? Vul dan 

de enquête in via deze link. Op deze manier voegen we alle kennis /ervaring van de 

verenigingen en wensen van de doelgroep samen en werken we toe naar het behoud van de 

doelgroep.   

 

Jong Senioren-competitie 

Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst was er ruimte om vragen te stellen m.b.t. 

de Jong Senioren-competitie. Hierbij de gestelde vragen en antwoorden:  

• Waarom heeft NH zoveel meer Jong Seniorenteams dan andere districten? 

Het aantal teams groeit ook in de andere districten; NH heeft de laatste jaren flink gelobbyd 
omdat gebleken is dat er behoefte aan is. We hebben al meer dan 10 jaar een JS-
competitie in NH 

• Hoe kun je het niveau van Jong Senioren meten met bijv. A-jeugd? (Rating > instromen 

op niveau) 
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NH1 is vergelijkbaar met Super A en res. 2e klasse 

• Leeftijdsgrenzen (bij Jong Senioren “zacht”; bij A-junioren “hard”) 

Bij de Jong Senioren geen harde grenzen; ca. van 17-25 jaar; Het gaat om de levensfase. 
• Rekening houden met aanvangstijden 

Als het mogelijk is, houd dan rekening met de levensfase en laat JS niet altijd heel vroeg of 
heel laat starten, maar betrek ze bij de rest van de Seniorenteams 

• Waarom deadline 1 juni om teams op te geven? 

Om voor de zomervakantie tot een voorlopige indeling te komen. We snappen dat dit voor 
de clubs moeilijk is. Geef liever een team te veel op dan een team te weinig! Half augustus 
is echt de deadline voor terugtrekkingen Of wanneer een team dusdanig is gewijzigd dat 
een andere sterkte verwacht wordt, kan dat altijd nog worden doorgegeven – we kunnen 
dan echter niet meer garanderen dat ze stijgen of dalen – daar moet dan wel een ruil 
mogelijk zijn met een ander team. 

• Kleine clubs: teamsamenstelling. Hoe Jong Seniorenteams aan te kunnen vullen. 

Teamsamenstelling voor kleine club: informeer bij clubs in de omgeving voor mogelijk een 
combiteam. B-jeugd mag invallen maar kijk of het voor iedereen leuk is. 

• Begeleiding?  

Begeleiding? Ja! Vooral in het begin. t/m de A is men dat gewend. Zorg voor een goede 
overgangssituatie. Denk ook aan rijden. Velen hebben nog geen auto. 

• Hou rekening met afstanden. Velen hebben nog geen auto. 

Afstanden: we proberen bij het indelen de afstanden zo kort mogelijk te houden. In de 
voorcompetitie is dat vrij goed te regelen; Na de herindeling op sterkte kan het vaker 
voorkomen dat verder gereisd moet worden. 

• A-jeugd op zondag 

Er mag altijd in overleg met de tegenstander op zondag gespeeld worden. Een 
zondagcompetitie wordt moeilijk omdat er clubs zijn die op zondag hier geen ruimte voor 
hebben.  
Tip: Om de jeugd alvast voor de zondag en de senioren-categorie te laten wennen: 
organiseer onderlinge wedstrijden in een vrij weekend (bijv. A-jeugd tegen senioren) 

• Training 

Tip: Training A-jeugd en Senioren gelijk 
• Aan Spire die wil beginnen met Jong Senioren: spelers in de A-leeftijd mogen uitkomen 

in de Jong Senioren. Denk ook aan mogelijk combiteam met bijv. Heerhugowaard 

• Nieuwe teams kunnen altijd instromen in de winterstop omdat er dan een herindeling 

plaatsvindt. 

• A-jeugd/Jong Senioren op zondag: let op alcoholbeleid 

• Meer excessen bij Jong Senioren, de gemoederen kunnen sneller verhit raken > zorg 

voor goede begeleiding; coach; goede scheidsrechters. 

  


