
Beleid   teamindeling   jongste   jeugd   vanaf   seizoen   2016/2017   
(herziene   versie   juni   2020)   
 
Het   belangrijkste   voor   hockey   in   de   jongste   jeugd   (van   4   t/m   10   jaar)   is   plezier.   Hockeyplezier  
krijg   je   door   samen   met   je   team   een   leuk   seizoen   te   hebben,   sociaal   en   spor�ef.   Omdat   de  
lee�ijd   waarop   kinderen   gaan   hockeyen   steeds   vroeger   ligt,   zijn   kinderen   eerder   toe   aan  
wedstrijden,   compe��e   spelen   en   meer   uitdaging.   Zo   ontstaan   ook   eerder   niveauverschillen  
tussen   kinderen   wat   invloed   kan   hebben   op   het   spelplezier.   
 
Individuele   ontwikkeling   is   dan   ook   de   belangrijkste   pijler   voor   het   beleid   van   de   minicommissie  
met   betrekking   tot   de   teamindelingen,   wat   weer   het   plezier   in   hockey   bevordert.   Vanaf   het  
seizoen   2016/2017   worden   vanaf   de   1 e E   meer   gelijkwaardige   teams   gevormd   waarbij   wordt  
gekeken   naar   Mo�va�e   (trainingsinzet,   will   to   win)   en   Motoriek.   

Indelen   op   lee�ijd  
 
Victoria   volgt   het   beleid   van   de   bond   met   betrekking   tot   de   lee�ijdsgrenzen   en   die   is   1   oktober.  
In   onderstaand   schema   staan   de   lee�ijdsgrenzen   bij   de   jongste   jeugd   van   Victoria  
 
                  Beleid   teamindeling   Jongste   Jeugd   Victoria  
 

 
 
BELANGRIJK   OM   TE   WETEN   VOOR   OUDERS   VAN   TE   JONGE   SPELERS/SPEELSTERS:  
 
Victoria   adviseert   ouders   om   kinderen   gewoon   te   laten   starten   in   de   goede   lee�ijdscategorie  
(grens   1   oktober).   Zijn   kinderen   op   school   een   klas   doorgeschoven,   dan   wil   dat   niet   zeggen   dat  
ze   motorisch   ook   een   jaar   verder   zijn.   Bij   uitzondering   wordt,   als   er   geen   wachtlijst   is,   aan  
kinderen   die   jarig   zijn   tussen   1   oktober   en   31   december   en   een   klas   zijn   doorgeschoven,   de   kans  
geboden   te   gaan   hockeyen   met   hun   klasgenootjes,   mits   ze   er   motorisch   en   sociaal   aan   toe   zijn.   
 
Voor   alle   mini’s   die   zijn   doorgeschoven   geldt   voor   elk   seizoen:   Je   gaat   pas   over   naar   de   volgende  
lee�ijdscategorie   (3-tal,   6-tal   of   8-tal)   als   je   er   fysiek   en   sociaal   aan   toe   bent.   Dit   wordt   na   elk  



seizoen   opnieuw   beoordeeld   door   de   lijncoördinator   en   de   technisch   coördinator   jongste   jeugd.  
Het   doel   is   om   je   op   Victoria   een   complete   mini-hockey-opleiding   mee   te   geven.   Het   kan   dus   zijn  
dat   je   daardoor   twee   jaar   in   dezelfde   categorie   speelt   (bijvoorbeeld   twee   jaar   in   1 e E   of   2 e E).   Voor  
overgang   naar   de   D-categorie   geldt   dat   er   in   principe   geen   te   jonge   kinderen   in   spelen   (tenzij  
extreem   talentvol   of   overmacht   door   aantallen).  
 
Uitzondering   jonger :   
- Geboren   tussen   1   oktober   en   31   december    in   combina�e   met    op   school   een   klas  

doorgeschoven   (dit   geldt   alleen   t/m   1 e E)  
- Aantallen   om   tot   goede   teamvorming   te   komen   in   combina�e   met   Motoriek   en   Mo�va�e  
 
Uitzondering   ouder :   
- Sociaal/emo�oneel   (te   jong).  
- Geen   of   te   weinig   hockeyervaring.   
- Aantallen   om   tot   goede   teamvorming   te   komen.  

 
In   het   tweede   geval   (uitzondering   ouder)   moet   dispensa�e   worden   aangevraagd   bij   de   bond.  

Wat   zijn   karakteris�eken   per   lee�ijdscategorie?  
 
Vanaf   4   jaar    kan   je   bij   Victoria   naar   Fun4Hockey.   Je   traint   1   keer   per   week   in   carrouselvorm.  
Spelenderwijs   bewegen   met   en   zonder   balspelletjes   en   gedeeltelijk   hockeyspelletjes.   Je   wordt  
ingedeeld   in   groepjes   van   8   kinderen.   Er   wordt   rekening   gehouden   met   wensen   vriendjes/  
vriendinnetjes,   mits   in   dezelfde   lee�ijdsgroep.   Het   kan   gemengd   (J/M)   zijn.   We   leren   de  
kinderen   spelenderwijs   dat   nieuwe   vriendjes   maken   bij   een   sportclub   heel   leuk   is.  
 
Vanaf   6   jaar    wordt   het   "hockeyen"   en   word   je   1 e F.   Je   traint   1   keer   per   week   in   carrouselvorm.   Je  
speelt   een   aantal   zaterdagen   3   tegen   3   (3-tallen)   onderlinge   wedstrijdjes   op   een   1/8   veld   bij  
Victoria.   Voorkeurgroo�e   voor   een   team   is   8   kinderen.   De   teams   hebben   landen-namen   en   zijn  
soms   gemengd   (ligt   aan   aantallen).   Er   wordt   rekening   gehouden   met   een   vriendje/  
vriendinnetje.   Ook   hier   wordt   ges�muleerd:   nieuwe   vriendjes   maken   is   leuk.  
 
Vanaf   7   jaar    ben   je   2 e F.   Je   traint   1   keer   per   week   in   carrouselvorm.   Je   speelt   met   je   team   in  
compe��everband   3   tegen   3   (3-tallen)   op   een   1/8   veld.   Na   de   winterstop   of   soms   al   na   de  
herfstvakan�e   speel   je   6   tegen   6   (6-tallen)   op   een   kwart   veld.   Voorkeurgroo�e   voor   een   team   is  
8   kinderen.   Er   wordt   rekening   gehouden   met   een   vriendje/   vriendinnetje.   Je   team   hee�   geen  
landen-naam   meer   maar   een   nummer,   bijvoorbeeld   F1,   F2   of   F5.   Deze   nummers   zijn   willekeurig  
en   puur   administra�ef   nodig   voor   de   compe��eaanmelding   van   de   KNHB.   
 
Observa�e   gedurende   2 e F:  
1. Beoordeling   op   motoriek,   mo�va�e   en   hockeyniveau.  
2. Tijdens   (thuis)wedstrijden   door   ona�ankelijke   ervaren   mensen,   de   technisch   coördinator  

jongste   jeugd   en   de   minicommissie.  
3. Wekelijks   bij   de   carrousel-trainingen   door   de   veldleider   en   trainers.   Er   wordt   ook   gekeken  

naar   trainingsintensiteit/-inzet.  
4. Bij   de   2   voortgangstrainingen   in   november   en   april   door   ervaren   trainers   van   jeugd-   en  

senioren-teams.   



5. 2   keer   per   jaar   is   er   een   evalua�e   met   de   coach(es)   van   het   team.   
6. Verder   wordt   de   ambi�e   gepeild   bij   kind   en   ouders.   Is   er   ambi�e   om   in   een   team   te  

hockeyen   wat   meer   inzet,   aanwezigheid   en   hogere   trainingsfrequen�e   vereist   dan   dit   jaar  
het   geval   is   geweest.  

 
Vanaf   8   jaar    ben   je   1 e E.   Je   traint   2   keer   in   de   week,   1   keer   faculta�ef   en   1   keer   met   je   team   in  
carrouselvorm.   Je   speelt   met   je   team   in   compe��everband   6   tegen   6   (6-tallen)   op   een   kwart  
veld   en   in   de   winter   speel   je   zaalhockey.   Voorkeurgroo�e   voor   een   team   is   8   kinderen.   De   teams  
worden   opnieuw   samengesteld   (op   basis   van   beoordeling   van   bovenstaande   punten,   zie   2 e F).   Er  
worden   enkele   sterkere   teams   gemaakt,   1   voor   de   jongens   en   1   á   2   voor   de   meisjes   (daarvoor   is  
2   keer   trainen   per   week   verplicht).   In   deze   sterkere   teams   komen   kinderen   die   er   echt   (op   dit  
moment)   bovenuit   steken.   Er   wordt   rekening   gehouden   met   een   vriendje/   vriendinnetje,   echter  
voor   de   sterkere   teams   geldt   dit   niet.   Ook   hier   wordt   ges�muleerd:   nieuwe   vriendjes   maken   is  
leuk.   Voor   alle   teams   wordt   gestreefd   naar   gelijkwaardig   gemo�veerde,   spor�eve   en   gezellige  
groepen.   Met   deze   indeling   proberen   wij   het   spelplezier   te   vergroten.   Door   het   jaar   heen   zie   je  
in   alle   teams   andere   kinderen   opstaan   en   een   enorme   hockeygroei   doormaken   en   die  
individuele   ontwikkeling   is   juist   de   insteek.  
 
Observa�e   gedurende   1 e E:  
1. Beoordeling   op   motoriek,   mo�va�e   en   hockeyniveau.  
2. Tijdens   (thuis)wedstrijden   door   ona�ankelijke   ervaren   mensen,   technisch   coördinator  

jongste   jeugd   en   de   minicommissie.  
3. Wekelijks   bij   de   carrousel-trainingen   door   de   veldleider   en   trainers.   Er   wordt   ook   gekeken  

naar   trainingsintensiteit/inzet.  
4. Bij   de   2   voortgangstrainingen   door   ervaren   trainers   van   jeugd-   en   senioren-teams.   
5. Tijdens   de   zaalhockeytrainingen   en   –wedstrijden.  
6. Slagtraining.   
7. 2   keer   per   jaar   is   er   een   evalua�e   met   de   coach(es)   van   het   team.  
8. Verder   wordt   de   ambi�e   gepeild   bij   kind   en   ouders.   Is   er   ambi�e   om   in   een   team   te  

hockeyen   wat   meer   inzet,   aanwezigheid   en   hogere   trainingsfrequen�e   vereist   dan   dit   jaar  
het   geval   is   geweest.  

  
De   kinderen   worden   beoordeeld   op:   
- Techniek   (s�ckhandling/drij�ouding).   
- Tac�ek   (vision/uitvoering   opdracht).   
- Fysiek   (snelheid/motoriek).   
- Mo�va�e   (drive/will   to   win).   
- Sociaal.  
 
Trainingsgroep   einde   seizoen:   In   mei/juni   wordt   een   groep   kinderen   uitgenodigd   waarmee   nog   2  
keer   extra   wordt   getraind.   Uit   deze   groep   worden   de   M8E1,   M8E2   en   JE81   (2 e E)   gevormd.   
 
Vanaf   9   jaar    ben   je   2 e E.   Je   traint   2   keer   in   de   week,   1   keer   faculta�ef   (tenzij   je   in   M8E1,   M8E2   of  
J8E1   zit,   dan   is   2   keer   trainen   verplicht)   en   1   keer   met   je   team.   Je   speelt   met   je   team   in  
compe��everband   8   tegen   8   (8-tallen)   op   een   half   veld   en   in   de   winter   speel   je   zaalhockey.  
Voorkeurgroo�e   voor   een   team   is   10   kinderen.   De   teams   worden   opnieuw   samengesteld   (op  
basis   van   bovengenoemde   punten,   zie   1 e E).   Er   worden   sterkere   teams   gemaakt,   1   voor   de  



jongens   (J8E1)   en   2   voor   de   meisjes   (M8E1,   M8E2).   In   deze   sterkere   teams   komen   kinderen   die  
er   echt   (op   dit   moment)   bovenuit   steken.   Er   wordt   rekening   gehouden   met   een   vriendje/  
vriendinnetje,   echter   voor   de   sterkere   teams   geldt   dit   niet.   Ook   hier   wordt   ges�muleerd:   nieuwe  
vriendjes   maken   is   leuk.   Voor   alle   teams   wordt   gestreefd   naar   gelijkwaardig   gemo�veerde,  
spor�eve   en   gezellige   groepen.   Met   deze   indeling   proberen   wij   het   spelplezier   te   vergroten.  
Door   het   jaar   heen   zie   je   in   alle   teams   andere   kinderen   opstaan   en   een   enorme   hockeygroei  
doormaken   en   die   individuele   ontwikkeling   is   juist   de   insteek.  
 
Observa�e   gedurende   2 e E:  
1. Beoordeling   op   motoriek,   mo�va�e   en   hockeyniveau.  
2. Tijdens   (thuis)wedstrijden   door   ona�ankelijke   ervaren   mensen,   technisch   coördinator  

jongste   jeugd   en   de   minicommissie.  
3. Wekelijks   bij   de   trainingen   door   de   veldleider   en   trainers.   Er   wordt   ook   gekeken   naar  

trainingsintensiteit/inzet.  
4. Bij   de   slagtrainingen   voor   de   winterstop   en   de   combi-selec�egroep-trainingen   (alleen   voor  

de   kinderen   die   hiervoor   in   aanmerking   komen)   na   de   winterstop.  
5. Tijdens   de   zaalhockeytrainingen   en   -wedstrijden.  
6. 2x   per   jaar   is   er   een   evalua�e   met   de   coach(es)   van   het   team.   
7. Verder   wordt   de   ambi�e   gepeild   bij   kind   en   ouders.   Is   er   ambi�e   om   in   een   team   te  

hockeyen   wat   meer   inzet,   aanwezigheid   en   hogere   trainingsfrequen�e   vereist   dan   dit   jaar  
het   geval   is   geweest.  
 

De   kinderen   worden   beoordeeld   op:   
- Techniek   (s�ckhandling/drij�ouding).  
- Tac�ek   (vision/uitvoering   opdracht).  
- Fysiek   (snelheid/motoriek).  
- Mo�va�e   (drive/will   to   win).   
- Sociaal.  
 
Meetrainen   met   sterkere   en   hogere   teams:   Gedurende   het   seizoen   mogen   2 e E   kinderen,   die   niet  
in   de   J8E1,   M8E1   of   M8E2   hockeyen   en   een   goede   ontwikkeling   doormaken,   meetrainen   met   E1  
of   E2.   Na   4   keer   wordt   dit   meetrainen   geëvalueerd.   Na   de   winterstop   worden   kinderen   uit   E1   of  
E2,   die   daarvoor   in   aanmerking   komen,   uitgenodigd   om   mee   te   trainen   met   de   D1/D2  
combi-training.  
 
Toewerken   naar   D-categorie:   Na   de   winterstop   werken   we   met   de   2 e E-jeugd   toe   naar   de  
D-categorie   en   worden   pre-D-trainingen   georganiseerd.   Kinderen   die   in   aanmerking   komen   voor  
de   selec�eteams   (JD1,   JD2,   MD1   en   MD2)   gaan   naar   de   pre-D1   training   de   overige   kinderen   naar  
de   pre-D2   training.   Deze   trainingen   zijn   op   de   woensdagmiddag.   De   pre-D1-training   hee�   een  
open   karakter    en   er   kunnen   dus   kinderen   bijkomen   of   afvallen.   
 
Informa�eavond   2 e E   naar   D:   In   april   wordt   een   informa�eavond   georganiseerd   waar  
vertegenwoordigers   van   de   D-categorie,   de   technisch   coördinator   jongste   jeugd   en   de  
minicommissie   de   ouders   van   alle   2 e E-kinderen   bijpraten   over   de   overgang   naar   de   D-categorie.  
Er   wordt   onder   andere   uitleg   gegeven   hoe   teamindelingen   tot   stand   komen   en   waar   je   rekening  
mee   moet   houden   als   je   kind   in   een   breedte-   of   top   jeugdteam   gaat   spelen.  



Jaarplanning   hockey   jongste   jeugd   
 
AUGUSTUS   /   SEPTEMBER:  
- Coachavonden   2 e F,   1 e E   en   2 e E.  
- Spelleidersavond.  
- Train   de   trainers   avond   voor   ouders   en   jeugdleden   die   mini-training   gaan   geven.  
 
OKTOBER:  
- Na   de   herfstvakan�e:   teams   heringedeeld   in   nieuwe   poules.  
- Eventueel   meetrainen   met   8E1/8E2   door   andere   2 e E.   
- Eventueel   meetrainen   met   6E1   door   andere   1 e E.  
 
NOVEMBER:  
- 1e   teamevalua�e-gesprek   met   coaches   2 e F,   1 e E   en   2 e E.  
- 1e   voortgangstraining   2 e F   en   1 e E.  
- Zaalhockey-informa�eavond   coaches   en   spelleiders   1 e E   en   2 e E.  
 
DECEMBER   t/m   FEBRUARI:   
- Coachavond   2 e F   3-tal   naar   6-tal.  
- Midwinterwedstrijden   onderling   2 e F   6-tallen   met   uitleg.  
- Zaalhockey   1 e E   en   2 e E.  
 
MAART:  
- Informa�e   selec�eprocedures   2 e E.  
- Start   pre-D-trainingen   2 e E   meisjes/jongens   (open   selec�egroep)  
- Eventueel   meetrainen   2 e E   spelers   met   D1/D2   combi-training  
 
APRIL  
- 2e   teamevalua�e-gesprek   met   coaches   2 e F,   1 e E   en   2 e E.  
- 2e   voortgangstraining   2 e F   en   1 e E.  
- Informa�eavond   ouders:   overgang   2 e E   naar   D.  
 
MEI  
- D1/D2   selec�ewedstrijd(en)   (alleen   voor   de   daarvoor   geselecteerde   kinderen).  
- Mondelinge   overdracht   van   alle   2 e E   kinderen   van   minicommissie   naar   D-commissie.  
- 2   extra   trainingen   voor   kinderen   die   voor   J8E1,   M8E1   en   M8E2   in   aanmerking   komen  
 
JUNI  
- Jongste   jeugd   dag   (verplicht   voor   1 e E   en   2 e E).  
- Mini   a�amp   voor   2 e E.  
- Bekendmaking   teamindelingen   voor   alle   jeugdteams.  
- Nieuwe   J8E1,   M8E1   en   M8E2   trainen   nog   aantal   keer   voor   de   vakan�e.  
 
AUGUSTUS  
- Start   nieuw   seizoen.  


