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1. De Jongste Jeugd-commissie  
 

Bij de Jongste Jeugd draait het om de drie kernwaarden plezier, veilig en leerzaam. Deze 

kernwaarden moeten verweven zitten in de trainingen, de wedstrijden, de begeleiding en de 

organisatie. Als Jongste Jeugd-commissie van een vereniging ben je hiervoor verantwoordelijk, 

samen met de coördinator Jongste Jeugd (en zijn/haar commissie) van het district.  

 

Vereniging  

Als Jongste Jeugd-commissie van de vereniging draag je er zorg voor dat de drie kernwaarden van 

de Jongste Jeugd centraal staan bij alle teams in de F- en E-categorie die spelen in 3-, 6- en 8-

tallen binnen jouw vereniging. De taken van de Jongste Jeugd-commissie lopen uiteen van het 

plaatsen van kinderen in de teams, het inschatten van het niveau van de teams, het zorgen voor 

een teambegeleider op ieder team, goed voorbereide spelbegeleiders op iedere wedstrijd en de 

communicatie met andere verenigingen en de Jongste Jeugd-commissie van het district.  

 

District  

Ieder district van de KNHB heeft een coördinator Jongste Jeugd die, samen met zijn/haar 

commissie, verantwoordelijk is voor de Jongste Jeugd (de contactgegevens zijn per district te 

vinden op de website van de KNHB). Zij maken onder andere de poule-indelingen, houden zich 

bezig met wedstrijdzaken, houden ontwikkelingen binnen het district in de gaten en communiceren 

richting de verenigingen. Ook zijn zij aanspreekpunt voor allerlei vragen vanuit jullie, als Jongste 

Jeugd-commissie van een vereniging, en denken ze graag met jullie mee. (Minimaal) twee keer per 

jaar komen de coördinatoren Jongste Jeugd uit alle districten bij elkaar in het landelijk Jongste 

Jeugd-overleg.   

 

 

 

  

https://www.knhb.nl/over-knhb/organisatie/districten
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2. Opzet van de competitie  
 

Wanneer de Jongste Jeugd op hockey gaat, zullen ze spelenderwijs leren hockeyen en wedstrijdjes 

gaan spelen. Zodra ze mee gaan doen aan de competitie worden er poules gevormd van 4, 6, 8 of 

10 teams. Zij spelen in vier periodes, waaronder in de winterperiode (indien dit wordt aangeboden) 

een midwintercompetitie (MWC) of een zaalhockeycompetitie. Globaal zijn de periodes als volgt:  

 

Periode 1:   september tot herfstvakantie (oktober) 

Periode 2:   herfstvakantie tot december 

Zaalhockey/MWC:  december tot februari 

Periode 3:   maart tot juni  

 

Tussen deze periodes vindt (over het algemeen) een herindeling plaats, zodat rekening gehouden 

kan worden met de ontwikkeling van de kinderen. Op basis van de behaalde resultaten en 

informatie over de kinderen/teams die jullie doorgeven worden de teams opnieuw ingedeeld. Op 

deze manier spelen teams van gelijk niveau zoveel mogelijk tegen elkaar en worden zo leuk 

mogelijke wedstrijden gespeeld met een zo klein mogelijk niveauverschil.  

 

Speeldagenkalender  

Op welke dagen competitie wordt gespeeld, is te zien in de speeldagenkalender. Deze dagen 

kunnen per district verschillen vanwege het plannen rondom de schoolvakanties. Om ervoor te 

zorgen dat alle kinderen en ouders rekening kunnen houden met de wedstrijddagen, is het 

verstandig de kalender zo vroeg mogelijk te communiceren.  

 

Op de website van de KNHB is via deze link de speeldagenkalender per district te vinden.  

 

 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/speeldagenkalenders
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3. Inschrijven van teams  
 

Om ervoor te zorgen dat alle teams mee kunnen doen aan de competitie, moeten ze voorafgaand 

aan het nieuwe seizoen worden ingeschreven. Dit kan met behulp van het daarvoor bedoelde 

inschrijfformulier. De opgave van teams voor seizoen 2018-2019 dient via het ledenpakket van de 

vereniging te worden ingediend. Een stappenplan voor de digitale teamopgave is per mail naar alle 

verenigingen verstuurd.  

 

Benodigde gegevens inschrijfformulier  

Op het inschrijfformulier kunnen alle 3-, 6- en 8-talteams van de vereniging per categorie worden 

opgegeven. Als vereniging maak je een inschatting van het niveau van de teams, waarbij geldt dat 

1 het hoogste niveau is en 5 het laagste niveau. Daarnaast kan overige benodigde en belangrijke 

informatie worden bijgevoegd. Het is ook mogelijk om mix teams op te geven. Hierbij wordt 

gevraagd aan te geven uit hoeveel jongens en hoeveel meisjes het team bestaat.  

 

Bij elke nieuwe speelperiode kunnen op het inschrijfformulier nieuwe teams worden aangemeld. 

Ook is het mogelijk om bestaande teams op te geven voor een categorie hoger, wanneer ze daar 

gedurende het seizoen aan toe zijn. Wanneer een 8-tal na de winter, als voorbereiding op het 

volgende seizoen, al als elftal wil spelen, is dat ook mogelijk. Dit dient dan vóór 15 december van 

de lopende competitie aangegeven te worden bij de competitieleider veldhockey van het district. Je 

kunt dit het beste overleggen met degene die verantwoordelijk is voor de opgave van de 

jeugdteams binnen jouw eigen vereniging. Diegene dient het team namelijk als nieuw 11-tal op te 

geven voor de volgende periode en het 8-tal team af te melden.  

 

Deadline insturen inschrijfformulier 

Het is belangrijk dat de inschrijfformulieren op tijd en met de juiste informatie ingevuld worden. De 

uiterste inzenddatum wordt per mail gecommuniceerd door de coördinator Jongste Jeugd van het 

district (of via het districtskantoor). Voorafgaand aan die datum wordt een reminder gestuurd. 

Zorg dat alle inschrijvingen op tijd binnen zijn!  

Omdat de herindeling bij de 2e periode een kort moment is van opgave en verwerking, is dit een 

periode waarbij snel gereageerd moet worden om de zaken zo vlot mogelijk rond te krijgen. Houd 

hier dus alvast rekening mee.  

 

Het verwerken van de inschrijfformulieren  

Met alle gegevens uit de inschrijfformulieren worden de voorlopige poule-indelingen gemaakt (zie 

voor indelingscriteria p.10) die ruim voor de start van de competitie aan alle verenigingen ter 

inzage worden gestuurd. De verenigingen worden dan gevraagd de poules zorgvuldig te checken 

om te kijken of alle door hen opgegeven teams in de indeling zijn verwerkt. Eventuele 

veranderingen in poule-indelingen kunnen in de 1e en 3e periode binnen een week worden 

doorgegeven. In de 2e periode hebben de verenigingen, in verband met de start direct na de 

herfstvakantie, slechts 2 dagen de tijd om alles na te kijken en eventuele op- en aanmerkingen 

dan wel veranderingsverzoeken terug te mailen. Daar waar mogelijk zal de indeling worden 

aangepast. 

 

Na de controle week kunnen binnengekomen wijzigingen niet meer worden doorgevoerd. Na het 

maken van de definitieve poule-indelingen worden namelijk de wedstrijdschema’s gemaakt en in 

de standenmotor geplaatst. Op het moment dat dit gebeurd is, ontvangen alle Jongste Jeugd-

commissies hiervan bericht.  
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4. Indelen van teams  
 

De Jongste Jeugd speelt in 3-, 6- en 8-tallen. De teams spelen in 2 categorieën bij de Jongste 

Jeugd, te weten in de F- en E-categorie. De G-categorie speelt nog geen hockey, maar kan aan 

Funkey deelnemen. Afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkeling van kinderen worden zij in deze 

categorieën ingedeeld. Maar hoe doe je dit als vereniging?  

 

Seizoen 2018-2019 

In de handleiding Jongste Jeugd-commissies voor seizoen 2016-2017 zijn jullie geïnformeerd over 

de uitgangspunten die beschreven staan in dit hoofdstuk. Vanaf dat seizoen is de structuur van de 

Jongste Jeugd gedeeltelijk gewijzigd. De reden hiervoor is dat de KNHB het belangrijk vindt dat de 

Jongste Jeugd in heel Nederland plezier heeft in hockey en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen 

op het eigen niveau, zonder enige prestatiedruk. Een goede start bij de Jongste Jeugd draagt bij 

aan een leven lang hockey! Daarnaast is hiermee een eerste stap gezet naar meer eenduidigheid in 

en duidelijkheid over de manier van indelen van kinderen in teams. Wanneer verenigingen dit 

namelijk op een vergelijkbare manier aanpakken, kan de poule-indeling verbeterd worden en 

spelen de teams leukere wedstrijdjes (en zullen minder spelplezier bevorderende maatregelen 

nodig zijn). Seizoen 2016-2017 was een overgangsjaar om niet direct grote wijzigingen door te 

hoeven voeren. Vanaf seizoen 2017-2018 gaan we er vanuit dat alle verenigingen te werk gaan 

zoals in onderstaande tekst staat uitgelegd. De coördinator Jongste Jeugd van het district is er om 

jullie hierbij te ondersteunen. Schakel dus vooral hun hulp in wanneer nodig.  

 

Uitgangspunt: ontwikkeling van het kind centraal 

Het uitgangspunt bij het indelen van kinderen in teams is de ontwikkeling van het kind. Wanneer 

hebben kinderen voldoende getraind en zijn ze er aan toe om een wedstrijd te kunnen spelen? In 

hoeverre is hij/zij er aan toe om op een groter veld te gaan spelen? Het plezier, de veiligheid en 

het leeraspect zijn belangrijke aandachtspunten. De hele Jongste Jeugd staat in het teken van de 

motorische ontwikkeling van kinderen. Op 4- en 5-jarige leeftijd gebeurt dit spelenderwijs als 

kinderen deelnemen aan Funkey. Kinderen gaan dan nog niet hockeyen, maar leren op 

verschillende manieren goed te bewegen. Vanaf 6 jaar gaan kinderen leren hockeyen. Vandaar dat 

de vereniging voor 6-jarigen met name speelse trainingen kunnen verzorgen en ze kunnen starten 

met het spelen van wedstrijdjes (3 tegen 3). Zo is er in Midden Nederland de Boschkabouters, 

wordt er in Zuid-Holland onder de naam Coolkids gespeeld en worden er in andere delen van het 

land ook al onderlinge wedstrijdjes gespeeld. Vanaf 7 jaar krijgen kinderen meer spelgerichte 

trainingen en kunnen ze ook deelnemen aan de competitie. Via 3-, 6- en 8-tallen groeien ze 

richting 11-talhockey. Daarnaast liep er afgelopen periode in Noord Nederland een pilot 4 tegen 4. 

 

In een overzicht, uitgaande van de leeftijden van de kinderen, worden ze ingedeeld in de volgende 

structuur:  

 

Leeftijd* Aanbod/spelvorm Categorie 

4 Funkey G 

5 Funkey + G 

6 Eerst trainen, dan 3:3 F3 

7 3:3 (of 4:4) F3 (of F4) 

8 6:6 E6 

9 8:8 E8 

10 11:11 D11 

*Leeftijdsgrenzen voor de competitie gelden altijd vanaf 1 oktober van het lopende seizoen. Meer 

informatie over deze peildatum is te vinden op de website van de KNHB.  

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/4-tot-6-jaar-funkey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockeysoorten/4-tot-6-jaar-funkey
https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/08/Procedure-peildatum-1-oktober.pdf
https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/08/Procedure-peildatum-1-oktober.pdf
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Bij de overgang naar een volgende categorie zijn de kinderen een jaar ouder, maar belangrijk is 

dat ze ook over voldoende vaardigheden beschikken. Globaal kan hier het volgende onder worden 

verstaan:  

- De spelers moeten de spelregels kennen 

- De spelers moeten voldoende kracht hebben om het grotere veld te bespelen en te belopen 

(zij moeten bijvoorbeeld hardere passes kunnen geven) 

- De spelers moeten enig inzicht hebben in het hockeyspel, m.a.w. technisch en tactisch in 

staat zijn op een groter veld te spelen 

 

Hoeveel kinderen per team?  

Afhankelijk van de categorie zijn er verschillende aantallen kinderen per team nodig om 

wedstrijden te kunnen spelen.  

 

3-tallen:  

Bij 3-tallen bestaat een team uit minimaal 6 spelers, waaruit 2 teams gevormd kunnen worden die 

tegelijkertijd naast elkaar spelen. Per wedstrijd zijn er maximaal 3 veldspelers en eventueel 

wisselspelers. Er is geen doelverdediger. 

Na de warming-up speelt team A van partij 1 tegen team A van partij 2 en team B van partij 1 

tegen team B van partij 2 (1A-2A en 1B-2B). Na de rust wisselen de teams (1A-2B en 1B-2A). Het 

uitspelende team wisselt hierbij van veld. Ieder team speelt in totaal 2x15 minuten of 2x20 

minuten (districtsafhankelijk). De doelpunten van alle vier de wedstrijdjes bij elkaar opgeteld 

vormen de uitslag die ingevuld wordt op het DWF.   

 

4-tallen: (pilot in enkele districten)  

Bij 4-tallen bestaat een team uit minimaal 8 spelers, waaruit 2 teams gevormd kunnen worden die 

tegelijkertijd naast elkaar spelen. Per wedstrijd zijn er maximaal 4 veldspelers en eventueel 

wisselspelers. Er is geen doelverdediger, maar wel een vliegende keep. 

Na de warming-up speelt team A van partij 1 tegen team A van partij 2 en team B van partij 1 

tegen team B van partij 2 (1A-2A en 1B-2B). Na de rust wisselen de teams (1A-2B en 1B-2A). Het 

uitspelende team wisselt hierbij van veld. Ieder team speelt in totaal 2x15 minuten. De doelpunten 

van alle vier de wedstrijdjes bij elkaar opgeteld vormen de uitslag die ingevuld wordt op het DWF.   

 

6-tallen:  

Bij 6-tallen bestaat een team uit maximaal 5 veldspelers, 1 doelverdediger (met keepersuitrusting) 

en wisselspelers. Een wedstrijd duurt 2x25 minuten. 

 

8-tallen:  

Bij 8-tallen bestaat een team uit maximaal 7 veldspelers, 1 doelverdediger (met keepersuitrusting) 

en wisselspelers. Een wedstrijd duurt 2x30 minuten. 

 

Mix teams  

In principe is afgesproken dat zoveel mogelijk op sekse wordt aangemeld. Nu kan het zo zijn dat er 

op sekse geen team te vormen is, maar door dit team te mixen weer wel. Vandaar dat het ook 

mogelijk is om jongens en meisjes bij elkaar in het team in te delen bij de Jongste Jeugd. Wanneer 

er meer meisjes dan jongens in het team zitten, wordt dit team bij de meisjes ingedeeld en 

andersom. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.  
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5. Dispensatieregeling Jongste Jeugd  
 

Algemeen 

Het uitgangspunt voor het indelen van teams is de leeftijd op peildatum 1 oktober van het lopende 

seizoen. Soms komt het echter voor dat het volgens de vereniging gewenst is dat een speler niet in 

zijn eigen leeftijdscategorie uitkomt maar in een lagere categorie. Er kan dan dispensatie worden 

aangevraagd bij de competitieleiding (in overleg met de coördinator Jongste Jeugd). Een speler 

dispensatie verlenen, is een uitzondering en gebeurt alleen in bijzondere situaties. Bij de Jongste 

Jeugd kan in uitzonderlijke gevallen ook dispensatie per team aangevraagd worden.  

 

Dispensatieregeling Jongste Jeugd 

Op de website van de KNHB is een algemene dispensatieregeling te vinden voor alle categorieën, 

waaronder die voor de Jongste Jeugd. Deze regeling is te vinden via deze link.  

 

Dispensatieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend via het ledenpakket van de vereniging. Dit 

kan tot uiterlijk 1 augustus.  

 

Lijst van dispensatiespelers 

Van de toegekende dispensatie-aanvragen wordt een lijst gemaakt door de coördinator Jongste 

Jeugd. In verband met de privacy van de spelers/speelsters mogen de namen van 

dispensatiespelers niet worden bekend gemaakt. Indien er vragen zijn, kan de coach voorafgaand 

aan de wedstrijd de toegekende dispensatie tonen aan de tegenpartij. Mocht dit niet voldoende 

zijn, kan door de betrokken functionaris van de vereniging contact worden gezocht met de 

coördinator Jongste Jeugd van het district.   
 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/reglementen-en-promotie-degradatieregelingen
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6. Criteria voor poule-indeling 
 

Bij het indelen van de Jongste Jeugd in poules wordt zowel rekening gehouden met het niveau van 

de teams als met de reisafstand. Hoe beter de indeling op niveau, hoe minder groot het 

niveauverschil en hoe minder spelplezier bevorderende maatregelen ingezet hoeven te worden. Dit 

maakt de wedstrijden voor iedereen leuker. Hoe schat je het niveau in?  

 

Inschatten niveau teams  

Als vereniging maak je een inschatting van het niveau van jouw teams, waarbij geldt dat 1 het 

hoogste niveau is en 5 het laagste niveau. Het is belangrijk om het niveau van een team zo goed 

mogelijk in te schatten ten opzichte van de andere teams in het district. Dat is tegelijkertijd ook 

erg lastig. Waar je op kan letten is bijvoorbeeld de motivatie van de spelers. Zijn ze heel fanatiek, 

zijn het juist ‘dromers’ of is het een combinatie daarvan? Daarnaast kan gelet worden op in 

hoeverre ze de techniek onder de knie hebben en in hoeverre ze al inzicht hebben in het spel. Ter 

ondersteuning kan ook gekeken worden naar het niveau van het team in het vorige seizoen of de 

vergelijking maken met een ander team.  

Voor de opgave van de 2e en 3e periode is het van belang dat de Jongste Jeugd-coördinatoren 

inzicht krijgen in de ontwikkelingen van de kinderen en de vorderingen van de teams binnen de 

eigen vereniging. 

 

 

 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels
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7. Regels bij terugtrekken van Jongste Jeugd-teams  
 

Wanneer je als vereniging teams hebt ingeschreven voor de competitie dan gaat de coördinator 

Jongste Jeugd met zijn/haar commissie aan de slag om een zo goed mogelijke poule-indeling te 

maken. Als door afzegging van leden of een verkeerde inschatting van mogelijke nieuwe leden, 

teams teruggetrokken moeten worden uit de competitie gaat dit gepaard met extra werk voor de 

coördinator Jongste Jeugd en zijn/haar commissie. Maar belangrijker nog is dat dan teams van 

andere verenigingen worden benadeeld. Er ontstaan gaten in poules, waardoor de overgebleven 

teams een wedstrijd minder kunnen spelen. Ook hadden deze gaten ingevuld kunnen worden door 

andere teams. Vandaar dat de coördinator Jongste Jeugd een boete op kan leggen voor het 

terugtrekken van Jongste Jeugd-teams. Streef er gezamenlijk naar dit te voorkomen door goed 

contact te houden.  

 

De hoogte van de boete is gerelateerd aan het moment van terug trekken (conform BR 

B.1.8/C.1.8):  

 

Fase 1. Terugtrekking team vóór publicatie in Sportlink/Standenmotor € 25,00 

Fase 2. Terugtrekking team na publicatie (SL/Standenmotor), vóór start 
competitie 

€ 50,00 

Vanaf het 3e team van de vereniging dat in fase 2 wordt teruggetrokken boete € 
175,00 per team. 

Zie opmerking!  

Fase 3. Terugtrekking team tijdens seizoen € 75,00 

Let op! Algemeen geldt: bij terugtrekking moet inschrijfgeld volledig worden 
voldaan. 

Zie opmerking! 
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8. Het spelen van de competitie 
 

Aanvangstijd wedstrijden 

- De aanvangstijd van de wedstrijden is officieel vanaf 8.45 uur  

- Aanvangstijd 8.45 uur is alleen toegestaan als de bezoekende vereniging niet verder is 

gelegen dan 30 minuten reistijd (of in onderling overleg). 

- Jongste Jeugd-wedstrijden tijdens de midwintercompetitie mogen niet voor 11.00 uur 

aanvangen. 

 

Het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) 

Alle verenigingen maken gebruik van het DWF. De vereniging is verantwoordelijk voor instructies 

richting de teams (zie procedure invullen & afronden DWF).   

- Het DWF wordt samen met de teambegeleider van het bezoekende team ingevuld.  

- De spelbegeleiders vullen hun naam in.  

- Vergeet als teambegeleiders niet om opmerkingen over groot krachtsverschil (maar toch 

een kleine uitslag) te vermelden op het DWF. Dit kan belangrijk zijn voor de herindeling. 

- Ook verkeerd gedrag van teambegeleiders/ouders wordt op het formulier vermeld. 

 

Standen en uitslagen bij de Jongste Jeugd  

Bij de Jongste Jeugd worden geen standen gepubliceerd. De doelstelling bij de Jongste Jeugd is het 

spel plezierig, veilig en leerzaam laten verlopen. In deze doelstelling past niet het publiceren van 

uitslagen en standen op een publieke site. Daarbij komt ook dat de Jongste Jeugd in speelreeksen 

speelt. Dit betekent dat niet iedereen tegen elkaar speelt, waardoor het bijhouden van uitslagen 

geen reële afspiegeling vormt. De uitslagen moeten wel ingevuld worden op het DWF. Hierdoor kan 

de coördinator Jongste Jeugd samen met zijn/haar commissie bij een (her)indeling een betere 

inschatting maken van het niveau van de teams en daardoor een betere poule-indeling maken.  

 

 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/procedures-knhb
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9. Regels bij afgelastingen 
 

Afgelastingen van wedstrijden vinden alleen bij hoge uitzondering plaats. Feitelijk alleen bij 

bepaalde winterse weersomstandigheden. Een tekort aan spelers of festiviteiten in de gemeente 

zijn geen redenen om wedstrijden niet te spelen.  

 

Wat te doen bij een afgelasting?  

Op de website van de KNHB is een algemene procedure afgelastingen te vinden voor alle 

categorieën, waaronder de Jongste Jeugd.  

Ook is daar te lezen wat de afspraken zijn omtrent inhalen.  

 

Inhaaldagen 

Bij de Jongste jeugd zijn er geen verplichte inhaaldagen. Mocht een team de wedstrijd alsnog 

willen spelen, dan dienen ze hiervoor contact op te nemen met de tegenstander. Wanneer beide 

teams dit willen dan kan de wedstrijdsecretaris hiervoor contact opnemen middels een mail te 

sturen naar het districtskantoor. Zij zullen de wedstrijd opnieuw inplannen. 

 

Is er bij de Jongste Jeugd ook een boetereglement voor niet gespeelde wedstrijden? 

Ieder team wil graag de wedstrijden spelen die voor hun zijn ingepland. Voor ieders spelplezier is 

het dan ook de bedoeling dat afgelastingen van wedstrijden alleen bij hoge uitzondering 

plaatsvinden. Wanneer wedstrijden onverhoopt toch geen doorgang kunnen vinden, kan de 

coördinator Jongste Jeugd een boete opleggen.  

 

De hoogte van de boete is gerelateerd aan het aantal keer niet opkomen (conform BR 

B.12.1/C.12.1):  

 

Niet opkomen en wedstrijd niet aanvangen (1e keer) € 50,00 

Niet opkomen en wedstrijd niet aanvangen (2e keer) € 75,00 

 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/procedures-knhb
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10. Regels m.b.t. invallers  
 

Wanneer tijdens de competitie door afzeggingen blijkt dat een team te weinig spelers heeft, kan 

geleend worden uit andere teams binnen de vereniging. Hierbij is het van belang dat gezocht wordt 

naar een invaller die past bij het team. Dat wil zeggen een invaller die qua leeftijd en qua fysieke 

en technische ontwikkeling het dichtst bij het team staat. Het is niet de bedoeling dat gezocht 

wordt naar de beste invaller om het team aan een overwinning te helpen. 

 

Wanneer dit niet mogelijk is, kan altijd samen met de coach van de tegenstander bekeken worden 

of zij voldoende spelers hebben en eventueel uit hun team lenen. Een gespeelde wedstrijd is 

immers leuker dan niet spelen. Bovendien zijn de uitslagen bij de Jongste Jeugd van ondergeschikt 

belang.  
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11. Spel- en teambegeleiding bij de Jongste Jeugd  
 

Om het spelplezier bij Jongste Jeugd op nummer 1 te hebben, is goede begeleiding erg belangrijk. 

Daarnaast is het belangrijk dat de begeleiding ervoor kan zorgen dat de kinderen zoveel mogelijk 

leren, passend bij hun ontwikkeling, en dat dit ook veilig gebeurt.  

 

Bij de Jongste Jeugd zijn er dan ook geen scheidsrechters, maar spelbegeleiders. Vanwege deze 

belangrijke rol adviseert de KNHB om hier ouders voor in te zetten. Zij begeleiden het spel, geven 

dus uitleg bij situaties en helpen de kinderen het spel beter te begrijpen. Daarnaast moet de 

spelbegeleider in staat zijn om grote niveauverschillen beheersbaar te houden, zodat het 

spelplezier gewaarborgd blijft.  

 

De coördinatoren Jongste Jeugd en verenigingsarbitrage hebben afgesproken dat de 8-tallen de 

overgang is van Jongste Jeugd naar elftallen en dus van spelbegeleider naar scheidsrechter. 

Vandaar dat het prima is wanneer verenigingen hier (en dus niet bij 3- en 6-tallen) jongeren (met 

én zonder scheidsrechterskaart) op indelen MITS de vereniging de begeleiding (door 

volwassenen/ouders) goed georganiseerd heeft.   

 

Houd je als vereniging aan deze afspraken en stimuleer ouders om zich als spelbegeleider in te 

zetten. Om deze ouders als Jongste Jeugd-commissie te ondersteunen, organiseer je als vereniging 

(op de eigen vereniging) de opleiding voor spel- en teambegeleiding. Hiervoor stelt de KNHB 

materiaal beschikbaar. Ook is er een handig filmpje gemaakt over de rol van de spel- en 

teambegeleiding. 

 

 

 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/spelbegeleiders-jongste-jeugd
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/opleiding/spelbegeleider-jongste-jeugd
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12. Afsluiting van de competitie: Jongste Jeugd-dag 
 

Elk jaar aan het einde van het seizoen is er voor de Jongste Jeugd een slottoernooi. De datum 

wordt in de eerste vergadering van het seizoen vastgesteld en opgenomen in de 

speeldagenkalender.  

 

Deelnemers  

De Jongste Jeugd-commissies van de verenigingen hebben onderling afgestemd dat dit toernooi 

een onderdeel van de competitie is. Het is een afsluitende competitiedag voor de gehele poule in 

toernooivorm. Alle aan de competitie deelnemende Jongste Jeugd-teams zijn dus verplicht om deel 

te nemen aan de Jongste Jeugd-dag.  

Op de Jongste Jeugd-dag wordt nooit een kampioen aangewezen.  

 

Kosten 

Per categorie is er een vaststaand inschrijfbedrag per deelnemend team. Uit dit inschrijfgeld moet 

de organiserende vereniging een kostendekkend toernooi organiseren, waarbij een lunch en 

drinken voor de teams is inbegrepen. Op het Jongste Jeugd-overleg van het district spreken de 

verenigingen de kosten per team af.  

NB. Dit geldt niet voor Midden Nederland  

 

Wanneer een team zich op het laatste moment afmeld of niet op komt dagen, zijn er al kosten 

gemaakt door de organiserende vereniging. Vandaar dat het inschrijfgeld betaald moet worden. 

Daarnaast kan de coördinator Jongste Jeugd een boete opleggen:  

 

Terugtrekking voor de Jongste Jeugd-dag € 50,00 

 

Locatie  

- De Jongste Jeugd-dag wordt op verschillende verenigingen in het district georganiseerd.  

- In het ene district wordt de dag op iedere vereniging georganiseerd, in het andere district op 

een aantal verenigingen. In dit laatste geval wordt verenigingen gevraagd om aan te geven of 

ze een Jongste Jeugd-dag willen organiseren. Dit kan dan (per mail of op het districtsoverleg) 

aangegeven worden bij de coördinator Jongste Jeugd onder vermelding van de 

veldenaccommodatie en voorkeur voor categorie. 

- De coördinator Jongste Jeugd beslist, samen met zijn/haar commissie, waar het georganiseerd 

wordt en stemt af welke categorieën op welke verenigingen spelen. 

- De organiserende verenigingen worden schriftelijk via de coördinator Jongste Jeugd op de 

hoogte gebracht welke verenigingen hun locatie zullen bezoeken. 

 

Wat wordt van de organiserende verenigingen verwacht?  

- De organiserende verenigingen en de coördinator Jongste Jeugd stemmen onderling af wie de 

uitnodiging verstuurd en houden elkaar hiervan op de hoogte. 

- De organiserende vereniging verzorgt een leuke dag voor de teams (denk daarbij aan lunch, 

wat drinken, spelletjes, enzovoorts).  

- De organiserende verenigingen kunnen ter inspiratie gebruik maken van een draaiboek. Hierin 

staan de minimale verwachtingen vermeld. Daarbij kunnen verenigingen het naar eigen wens 

uitbreiden en zo leuk mogelijk organiseren.  

- Het aandenken voor de spelers wordt verzorgd door het district. De organiserende 

verenigingen zorgen ervoor dat ze dit beschikbaar hebben op de Jongste Jeugd-dag. 
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13. Zaalhockey  
 

Zaalhockey voor de Jongste Jeugd wordt binnen het district georganiseerd door de commissie 

zaalhockey in samenwerking met de coördinator Jongste Jeugd. Deze commissie verstuurt de 

inschrijfformulieren voor zowel de Jongste Jeugd, de Jeugd als de Senioren. Ook zorgen ze voor de 

indeling van de poules. Zorg ervoor dat ook tussen verschillende commissies binnen de vereniging 

contact is over de Jongste Jeugd die in de zaal gaat hockeyen. 

 

In de zaal gelden andere spelregels dan op het veld. Deze zijn te vinden bij de spelregels Jongste 

Jeugd op de website van de KNHB.  

 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels
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14. Communicatie  
 

Vanuit het district  

De coördinator Jongste Jeugd communiceert voornamelijk via e-mail naar de Jongste Jeugd-

commissies van de verenigingen (via het districtskantoor). De e-mailadressen worden uit LISA 

gehaald. Zorg dus dat het juiste e-mailadres vermeld staat bij de functies ‘Wedstrijdsecretaris 

Jongste Jeugd’ en ‘Coördinator Jongste Jeugd’.  

 

Lijst met contactgegevens 

Jaarlijks wordt een adressenlijst samengesteld van alle Jongste Jeugd-commissies in het district. 

Dit om de samenwerking en het snel kunnen schakelen tussen verenigingen te bevorderen. Deze 

lijst wordt naar iedereen gemaild. Wanneer het niet akkoord is dat persoonlijke gegevens op de 

website gepubliceerd worden, kan de betrokken functionaris dit aangeven en dan zal hij of zij niet 

worden opgenomen in het overzicht. Alle contactgegevens van andere verenigingen zijn tevens 

beschikbaar via LISA/All United. Zorg dat de gegevens van jouw vereniging altijd up-to-date zijn.  

 

Bijeenkomsten  

Gedurende het seizoen vindt in ieder district in ieder geval één overleg plaats met alle Jongste 

Jeugd-commissies. Tijdens het overleg worden de lijnen uitgezet en kan elke vereniging punten 

inbrengen. Een belangrijk moment dus. Daarnaast ideaal om je collega Jongste Jeugd-commissies 

van de overige verenigingen te leren kennen. 

Ook kan ieder seizoen een clusterbijeenkomst worden georganiseerd waar met een aantal 

verenigingen problemen besproken worden en ideeën worden uitgewisseld.  

 

Jongste Jeugd informatie 

In verschillende districten wordt een aantal keren per seizoen per e-mail een nieuwsbrief 

verstuurd. In de nieuwsbrief lees je relevante informatie voor het goed organiseren van de 

speelreeksen en goed functioneren van alle bij het Jongste Jeugd hockey betrokken personen. 

Daarnaast worden hier data voor de speelreeksen en andere nuttige activiteiten (zoals de 

bijeenkomsten en coachavonden) in gecommuniceerd. In andere districten wordt dit via de mail 

gecommuniceerd.  
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15. Overzicht van beschikbare hulpmiddelen  
 

De KNHB ontwikkelt o.a. producten, presentaties en thema-avonden om verenigingen te 

ondersteunen. Zo ook voor de commissie Jongste Jeugd. Hierbij geven we een overzicht van alle 

mogelijkheden. Via de bijgevoegde linkjes word je doorverwezen naar de website waar meer 

informatie te vinden is.  

 

Direct te downloaden  

- Flyer: Aandachtspunten spel- en teambegeleider (klik hier) 

Wat is het verschil tussen een spelbegeleider en een teambegeleider? De aandachtspunten op 

een rij.  

 

- Filmpje spel- en teambegeleiding Jongste Jeugd (klik hier) 

Hierin komen de rollen van de spel- en teambegeleider duidelijk naar voren. Leuke voor op de 

website, in het clubhuis of bij een kennis- en spelregelavond.  

 

- Voorbeeldpresentatie bijeenkomst voor ouders Jongste Jeugd (klik hier) 

Organiseer je aan het begin van het seizoen een avond voor (nieuwe) ouders? Maak er een 

gezellige kennismakingsavond van waarin je iedereen wegwijs maakt op de vereniging en 

meteen de spelregelkennis op kan frissen. De KNHB stelt een voorbeeldpresentatie 

beschikbaar. 

 

- Boekje 3 hoeraatjes voor hockey (digitaal) (klik hier) 

Dit boekje is bedoeld om kinderen en ouders te laten kennis maken met spelregels en gedrag 

op en rond het hockeyveld.  

 

- Coach bijdehandje Jongste Jeugd (digitaal) (klik hier) 

Ben je een (beginnende) coach of spelbegeleider van een Jongste Jeugdteam? Dan is dit Coach 

Bijdehandje een handig hulpmiddel. In dit boekje vind je – kort en bondig – allerlei nuttige 

informatie over het begeleiden van 3-, 6- en 8-tallen. Onder meer wat betreft spelregels, 

leeftijdskenmerken, blessures en Sportiviteit & Respect. Er is vooral aandacht voor coachen.  

 

- Trainingsoefeningen voor de Jongste Jeugd (klik hier) 

Voorbeelden van spelgerichte oefeningen voor trainingen van de Jongste Jeugd zijn altijd 

handig. Voor elk van de 4 fases van het Schema Doelspel Hockey (SDH) wordt een voorbeeld 

gegeven. Meer informatie over het SDH vind je in de syllabus Spel- en wedstrijdgerichte 

trainingsdelen.  

 

Opleidingen en workshops  

- Opleiding voor spel- en teambegeleiding: kant-en-klare presentaties, digitaal hand- 

en werkboek (klik hier) 

D.m.v. deze opleiding worden ouders goed voorbereid om het veld op te gaan en krijgen ze 

duidelijke instructies. Het is een laagdrempelige opleiding (maximaal 4 uur) die de vereniging 

zelf organiseert en ook binnen de eigen vereniging plaatsvindt. 

 

- Basisopleiding Training geven (klik hier) 

Kinderen komen naar een hockeyclub om spelenderwijs te leren hockeyen. Ze hebben een 

spontane instelling, waarbij het leren van nieuwe technieken en tactieken erg belangrijk is. Het 

trainen van de (jongste) jeugd is dus een uitdagend vak.  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/spelbegeleiders-jongste-jeugd
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/spelbegeleiders-jongste-jeugd
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/spelbegeleiders-jongste-jeugd
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/spelbegeleiders-jongste-jeugd
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/training-coaching/oefeningen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/spelbegeleiders-jongste-jeugd
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/opleiding/basisopleiding-training-geven
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Om uit te vinden wanneer kinderen klaar zijn voor de volgende stap in het leerproces, leert de 

beginnende trainer om de technische en tactische vaardigheden in verschillende vormen te 

oefenen. Daardoor houdt de trainer het spel voor de kinderen leuk en uitdagend.  

Deze opleiding bestaat uit 2 avonden en is bedoeld voor trainers van de eigen vereniging.  

 

- Basisopleiding Coachen (klik hier) 

Het is voor elke vereniging een uitdaging om voldoende vrijwillig kader te vinden voor het 

coachen van alle jeugdteams. Toch vragen de jeugdleden om een verantwoordelijke en 

inspirerende coach. In deze basisopleiding wordt inzicht gegeven in de inhoudelijke aspecten 

van het coachen. Met onderwerpen als informatie verstrekken, spelsystemen en taken die bij 

de verschillende posities horen wordt op deze bijeenkomsten kennis gemaakt. 

Deze opleiding bestaat uit 2 avonden en is bedoeld voor coaches van de eigen vereniging.  

 

- Workshops Tischa Neve (klik hier) 

In een workshop vol praktijkvoorbeelden, opdrachten en handige tips leren hockeybegeleiders 

de basis van een goede omgang met kinderen en hun ouders. Begeleiders leren de basis van 

het opvoeden, zodat kinderen beter luisteren en begeleiders in staat zijn om de orde in de 

groep beter te behouden. Zo blijft het op en om het hockeyveld voor iedereen leuk en sportief.  

 

- Opleiding Hockeytrainer 2 – Jongste Jeugd (klik hier) 

Voor (beginnende) trainers/coaches van de Jongste Jeugdteams (3-, 6- en 8-tallen) biedt de 

KNHB Academie een HT2 JJ opleiding voor. De doelgroep is:  

- Ouders met (enige) hockeyervaring 

- Spelers uit de A-, B- en (2e jaars) C-jeugd 

 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/opleiding/basisopleiding-coachen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/veilige-sportomgeving
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/opleiding/hockeytrainer-2-ht2-jongste-jeugd
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16. Meer informatie  

 
Spelregels 3-, 6- en 8-tallen  
 
Toolkit begeleiding Jongste Jeugd en G/LG-hockey 
 
Specifieke informatie per district (zie districtscompetitie veldhockey in de linkerkolom) 
 

Ingeplande wedstrijden 
 
Sportiviteit & Respect 
 
Sportplezier  

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/alles-over-de-spelregels
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/scheidsrechters/spelbegeleiders-jongste-jeugd
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/competities/competitie-aanbod-veldhockey
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/standenmotor/clubs-teams
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/veilige-sportomgeving
https://sportplezier.nl/

