
VADEMECUM VOOR DE Jongste Jeugd COÖRDINATOREN district 

Noord Nederland 2011/2012 
 

 

De volgende leeftijdsgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Jongste 

Jeugdcoördinator: 

 
 
 

 
F-JEUGD:  
 

 

kinderen van 6 en 7 jaar, die spelenderwijs met hockey bezig zijn: 

 Alleen voor de 7-jarigen organiseert de KNHB speelreeksen. Deze 

kinderen moeten vóór 1 oktober van het betreffende seizoen 7 jaar 
zijn.  

 Voor de 6-jarigen verzorgt de vereniging een speelse training. 
 

 

E-JEUGD: 

 

kinderen van 8 en 9 jaar, die op een plezierige, veilige en dynamische 

manier leren hockeyen. Wij onderscheiden in deze categorie twee 
groepen:  

 E-1e jaar: dit zijn nieuwelingen of 8-jarigen die in de F-categorie 

hebben getraind/gespeeld. 

 E-GEVORDERDEN: dit zijn 2ejaars E,  8E (niveau goed, uitdaging). 

N.B. BEGINNERS moeten vóór 1 oktober van het betreffende seizoen 8 
jaar zijn en de veiligheidsfasen 1 en 2 van het Jongste Jeugd Hockey Plan 

Nederland doorlopen hebben.  

 

Het Jongste Jeugd Hockeyplan Nederland is te downloaden van de site van 
de KNHB via het kopje Bestuurderslounge om daarna door te gaan naar 

commissies. In de dan gepresenteerde lijst tref je het plan aan. 
 

 

8D-JEUGD: 
 

1ejaars D-categorie (10 jaar), waarin de overstap van het 6- tal via 8- tal 

naar het elftalhockey plaats vindt. Spelers die in 8E met goed resultaat 

hebben gespeeld, gaan bij voorkeur door naar het elftal hockey. Deze 
vallen echter niet meer onder de Jongste Jeugd Commissie. De keuze 

tussen achttal- of elftalhockey is dus afhankelijk van de start leeftijd en de  

“hockeyontwikkeling” van deze kinderen. 

 

 
 

 

 

Enkele opmerkingen bij dit overzicht 

 

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

 Voor het seizoen 2011 - 2012 betekent dit: 

 

F-jeugd geboren na  01-10-2003  
E-jeugd geboren van  01-10-2001 tot en met 30-09-2003 

D-jeugd geboren van  01-10-1999 tot en met 30-09-2001 

 

 

 
 



F-jeugd speelt: 

 

 Altijd 3 tegen 3 

 Een F-team bestaat uit 6 kinderen, die tijdens de wedstrijdjes worden gesplitst in 2 
drietallen. De drietallen van vereniging A spelen tegen de drietallen van vereniging B. 

Na de rust wordt gewisseld van tegenstander en wordt er nogmaals gespeeld. 

 De wedstrijdduur is 2x 15 minuten 

 Er staan geen “echte” keepers in het veld. 
 De einduitslag wordt bepaald door het optellen van de wedstrijdpunten; voor een 

gewonnen wedstrijd krijgt een team 2 punten, voor een gelijk spel 1 punt. 

 Worden begeleid door 1 spelleiders per veldje, bij voorkeur een ouder. 

 Voor veldspelers is het dragen van scheenbeschermers verplicht. Een 
mondbeschermer wordt aangeraden. 

 Indien de kleur van het clubtenue van beide teams gelijk is dient de bezoekende club 

een afwijkende kleur te dragen. 

 

 
 

 

E-jeugd 1e jaars speelt: 

 
 Altijd 6 tegen 6  

 De wedstrijdduur is 2x 25 minuten. 

 Er wordt gespeeld op een kwart veld. 

 Vanaf de 6-tallen moet worden gekeept met legguards en helm en stick. 
Handschoenen en bodyprotector worden aangeraden. 

 Voor veldspelers is het dragen van scheenbeschermers verplicht. Een 

mondbeschermer wordt aangeraden. 

 Worden begeleid door 1 spelleider, bij voorkeur een ouder. 
 Indien de kleur van het clubtenue van beide teams gelijk is dient de bezoekende club 

een afwijkende kleur te dragen. 

 

 

 
 

E-jeugd 2e jaar speelt: 

 

 Indien net hockeyend 6 tegen 6 op een kwart veld. 
 Wedstrijd duur 2x 25 minuten 

 Worden begeleid door 1 spelleider, bij voorkeur een ouder. 

 

 Indien E-gevorderden kan er gekozen worden voor de 8E variant mits: 
 De spelers er aan toe zijn, d.w.z.:  

o zij moeten de spelregels kennen 

o zij moeten voldoende kracht hebben om het grotere veld (nl. een half veld) 

van de achttallen te bespelen. 

o zij moeten al enig inzicht hebben in het hockeyspel, technisch en tactisch in 
staat zijn 8 tegen 8 te spelen 

 Wedstrijd duur 8E is 2x 30 minuten. 

 Spelen altijd 8 tegen 8. 

 Achttallen worden begeleid door twee spelleiders, bij voorkeur ouders of 1 ouder en 
een C-jeugd lid. 

 Indien de kleur van het clubtenue van beide teams gelijk is dient de bezoekende club 

een afwijkende kleur te dragen. 

 
 

 



8-D jeugd speelt: 

 

 

 Altijd 8 tegen 8 
 Wedstrijdduur is 2x 30 minuten. 

 Achttallen worden begeleid door twee spelleiders, bij voorkeur ouders of 1 ouder en 

een C-jeugd lid. 

 Bij 8D mag er al meer “gefloten” worden en minder begeleid. 
 Indien de kleur van het clubtenue van beide teams gelijk is dient de bezoekende club 

een afwijkende kleur te dragen. 

 

 
 

 

Inschrijfmogelijkheden bij de Jongste Jeugd 

 

 

 

Categorie 

 

1ste periode 

sept.-herfst 

 

2de periode 

herfst / winter  

 

  

3de periode 

voorjaar 

Benjamins 6 jaar trainen trainen  trainen 

F 7 jaar beginners trainen 3:3  3:3 

F 7 jaar als 6-

jarige getraind 

3:3 3:3  3:3 

E 1 ste jaars 

nieuw 

trainen 6:6  6:6 

E 1 ste jaars als F 

gespeeld 

6:6 6:6  6:6 

E 2de jaars  

nieuw 

gevorderden 

 

6:6 

8:8 

 

Keuze 6:6/8:8 

8:8 

  

keuze 6:6/8:8 

8:8 

D 1 ste jaars  late 

start leeftijd 

 

8:8 

 

8:8 

  

8:8 
 

 

 
 

Er zijn dus 3 inschrijvingsmomenten voor de speelreeksen, zie hier voor ook de jaarkalender. 

Voor ieder inschrijvingsmoment ontvangt U een apart inschrijfformulier. 
 

 

 

 
OPZET SPEELREEKS  

 

De teams worden ingedeeld in poules van 4, 6, 8 of 10 teams. Als het aantal speeldagen 

dit toelaat wordt een "halve competitie" gespeeld, dat wil zeggen ieder team speelt 

eenmaal tegen een ander team uit de poule. Naar aanleiding van de behaalde resultaten 
en opmerkingen van de Jongste Jeugdcoördinatoren worden de teams opnieuw ingedeeld 

(herfstvakantie). 

Ook nu wordt er indien mogelijk, weer een "halve competitie" gedraaid.  

Hetzelfde herhaalt zich dan nog een keer na de winterstop.  



Algemene opmerkingen 

Voor de 2e en 3e periode kunnen nieuwe teams worden ingeschreven. Minstens 6 weken 

training moet hieraan vooraf zijn gegaan. 

 
Enige opmerkingen bij de speelreeksen:  

 De indeling van de poules vindt plaats op sterkte. 

 De teams worden doorgenummerd (E1, E2, E3 etc.) 

 De speelreeksen beginnen NIET vóór 09.30 uur. (Aanvangstijd 9.00 na overleg met 
Jongste Jeugd coördinator van de uit spelende vereniging).  

 De resultaten van alle wedstrijden van de speelreeksen worden verwerkt, dit in 

verband met de herindeling. Deze uitslagen worden niet publiekelijk gemaakt omdat 

bij de Jongste Jeugd resultaten van ondergeschikt belang zijn. 
 

 

SPELLEIDING.  

 

 Drietallen en zestallen worden “gefloten” door één spelleider per wedstrijdveld. 
 Achttallen worden gefloten door twee spelleiders. 

 Spelleiders zijn geen scheidsrechters: zij geven zonodig uitleg aan beide teams. 

 Uit ervaring blijkt dat het verstandiger is om een coach geen spelleider bij het eigen 

team te laten zijn.  
 Indien tijdens een wedstrijd blijkt dat het krachtsverschil veel te groot is, dient de 

spelleider op een plezierige wijze ervoor zorg te dragen dat de score niet te hoog 

oploopt. Dit kan natuurlijk alleen maar soepel verlopen na/in overleg met de coaches 

en spelers van beide partijen. Te denken valt aan: 
 - Strenger fluiten voor het sterke team. 

 - Extra opdracht voor het sterke team. 

 - Kinderen mogen niet de natuurlijke drang om te score verliezen vandaar dat 

    Beperkende maatregelen zich altijd buiten de doelgebieden moeten bevinden.  
Belangrijk is dat de coach van de “sterke” partij meewerkt! 

 

Voor meer informatie over de spelregels en het spelleiden zie apart kopje op de site. 

 

 
 

 
Noteer genomen maatregelen op het wedstrijdformulier! 

 

 

 

 

 
WEDSTRIJDFORMULIEREN  

 

Deze formulieren moeten zo volledig mogelijk ingevuld worden. 

Belangrijk hierbij zijn de volgende punten: 

 
 De vereniging (niet de Jongste Jeugd Contactpersoon) ontvangt voor aanvang van de 

competitie de doordruksets met wedstrijdformulieren via het Bondsbureau. 

 Alleen het thuis spelende team zorgt voor een formulier. 

 Dit wordt samen met de coach van het bezoekende team ingevuld. 
 1e exemplaar wordt door de ontvangende vereniging opgestuurd naar het Bonds-

bureau (adres op formulier). 

 2e exemplaar is voor de ontvangende vereniging, 3de voor de bezoekende vereniging. 

 De namen van de verenigingen dienen voluit vermeld te worden. 
 Geen fancy-namen als SPETTERS, MAXI'S, e.d. als teamaanduiding, maar gewoon 

nummeren E1, E2 etc. 



 Wedstrijdnummer en datum duidelijk en volledig aangeven. 

 Vergeet niet opmerkingen over groot krachtsverschil/toch kleine uitslag, dit kan 

belangrijk zijn voor de herindeling. 

 Opsturen van de wedstrijdformulieren dient op de dag van de wedstrijd te gebeuren.  
 Verzamel als contactpersoon alle wedstrijdformulieren, controleer ze en stuur ze in 

een envelop op (zaterdag of zondag). Dichtgeplakt en voldoende gefrankeerd! 

 Bij het niet tijdig insturen van compleet ingevulde wedstrijdformulieren kan er een 

boete volgen! 
 

 

TAKEN Jongste Jeugd Coördinatoren bij wedstrijden  

 
 
Doel : 

 Op gelijke golflengte komen wat betreft de sfeer waarbinnen het Jongste Jeugd 

Hockey zich dient te ontwikkelen. 

 Zorgdragen voor het correct uitzetten van de speelvelden.  

 Het verdient aanbeveling het “Jongste Jeugd Hockey Plan” altijd bij zich te hebben 
(bijvoorbeeld voor de maten van het veld en de spelregels) 

 Ontvangen van de teams met hun begeleiders. 

 Contact tot stand brengen tussen de begeleiders van de teams. 

 Contact tot stand brengen tussen de begeleiders en de spelleider(s). 
 Na de wedstrijd gezamenlijk de wedstrijd doorpraten onder het genot van een glaasje 

ranja. Betrek ook de kinderen zelf bij de evaluatie.  

 

 
AFGELASTINGEN : Indien op vrijdagavond blijkt dat de gesteldheid van de velden zo 

slecht is dat er zaterdagochtend niet gespeeld kan worden, dient de contactpersoon 

reeds op vrijdagavond de bezoekende vereniging op de hoogte te stellen. 

 
 

 

 
Alle afgelastingen, zowel op vrijdagavond als op 

zaterdagmorgen moeten telefonisch (PERSOONLIJK, geen 

voice-mail) worden doorgegeven. 

 
 

 

 

JONGSTE JEUGD SLOTTOERNOOI  

 
Jaarlijks wordt aan het eind van het seizoen een slottoernooi georganiseerd voor alle 

leeftijdscategorieën. Per categorie wordt er gespeeld bij een vereniging die zich daarvoor 

aanbied. Deelname aan het slottoernooi wordt door de verenigingen in Noord Nederland 
als vast competitie onderdeel gezien en is in die zin geen vrijblijvende actie. 

 

 

DISPENSATIEREGELING.  
 

Voor kinderen, die niet voldoen aan de leeftijdseisen voor een bepaalde categorie, 

bestaat bij de KNHB een dispensatieregeling.  

Dispensatie voor kinderen die b.v. motorisch of op school iets achter lopen en beter 

kunnen meedraaien in een lagere categorie, kan vóór aanvang van iedere periode 
schriftelijk worden aangevraagd bij de voorzitter van de Jongste Jeugd Commissie van 

het district. 

 



MEER INFORMATIE. 

 

 Meer informatie over het jongste jeugd hockey in Noord Nederland is te vinden 
op de site van de KNHB District Noord Nederland  Jongste Jeugd  veel 

gesteld vragen lijst. 

 


