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Hockeyen op HDS 
 

Introductieboekje voor de Jongste Jeugd  

 

Met dit document willen we nieuwe én bestaande leden zo snel mogelijk wegwijs maken binnen HDS.  

We merken dat er ontzettend veel vragen zijn over bijvoorbeeld hoe het gaat op de trainingen en bij 

wedstrijden, over de zaalcompetitie en bij wie je nu moet zijn voor vragen over bijvoorbeeld het team.  

 

Ook vinden we het belangrijk dat jullie weten welke huis- en gedragsregels wij hebben en welke 

mogelijkheden er allemaal zijn om ook naast het hockey van je kind mee te helpen op HDS.  
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HC HDS - algemeen 
HDS is gevestigd op het Sportpark Madestein in Loosduinen. Het officiële bezoekadres van ons clubhuis is 

Madesteinweg 20 2553EC Den Haag.  

 

Het parkeerterrein delen we met de omliggende sportverenigingen. In het weekend kan het erg druk zijn 

en is het aan te raden om op de fiets te komen. Op het eigen terrein, is genoeg plek om fietsen en 

brommers te stallen.   

 

Let op: op het pad naar de club toe mag NIET in de berm worden geparkeerd i.v.m. de doorgang voor 

hulpdiensten. 
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Wat is de Jongste Jeugdcommissie? 
De Jongste Jeugd Commissie (JJC) valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid hockeyzaken 

Jeugd en Jongste Jeugd (voorheen voorzitter jeugd & jongste jeugd) en bestaat uit de lijncoördinatoren en 

een eigen wedstrijdsecretariaat.  

 

De JJC zorgt voor de organisatie van de jongste jeugd leeftijdslijnen (kabouters tot en met 8-tallen) en 

voert het (jongste-) jeugdbeleid van HDS uit.  

 

Alle commissieleden, zo ook van de JJC zijn dagelijks vrijwillig in de weer om ervoor te zorgen dat de 

Jongste Jeugd bij HDS reilt en zeilt. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat alles rond de teams wordt 

geregeld, vragen worden beantwoord, de wedstrijden staan ingepland, oefenwedstrijden worden 

gespeeld, er toernooien zijn en ga zo maar door.  Vergeet niet dat er echt ontzettend veel tijd en energie in 

zit om ervoor te zorgen dat alles gaat zoals het gaat. En het gaat niet altijd perfect en er zijn zeker punten 

ter verbetering maar deze vrijwilligers staan er wel en zonder de hulp van deze vrijwilligers kunnen wij als 

vereniging niet functioneren! 
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Wat heb je nodig als je gaat hockeyen? 

Je hebt een aantal spullen nodig te kunnen gaan hockeyen. 

 

1. Stick 

Als je gaat hockeyen heb je natuurlijk een hockeystick nodig. De grootte is afhankelijk van je lengte. De 

stick heeft de juiste lengte als de bovenkant van de hockeystick gelijk is aan je navel. Van belang is ook dat 

je stick niet te zwaar is, dat belemmert namelijk de ontwikkeling van de techniek. Een stick moet 

bovendien prettig aanvoelen. Laat je bij Sport 2000 Naaldwijk informeren over de verschillende typen en 

probeer elke stick  daar ook gerust even uit. 

 

2. Bescherming 

Het is verder voor iedere hockeyer – van jong tot oud - verplicht om bij de trainingen en 

wedstrijden met een goed passend bitje te spelen.  

 

Naast het bitje heeft de KNHB ook de scheenbeschermers verplicht gesteld.  

 

Zonder scheenbeschermers en bitje mag je dus niet trainen en geen wedstrijd spelen! 

 

Er zijn sportbitjes en scheenbeschermers te koop bij veel sportwinkels. Mocht je een bitje willen dat op 

maat gemaakt is, dan kun je het beste contact opnemen met je eigen tandarts. Bitjes zijn in geval van nood 

te krijgen in de automaat in het clubhuis.  

 

3. Kleding en schoenen 

Tijdens het spelen van wedstrijden draag je het clubtenue van HDS. Dit tenue is alleen te koop bij Sport2000  

in Naaldwijk of middels de webshop de website van HDS (https://clubs.reeceaustralia.com/nl/hc-hds). Op het 

shirt en de sokken staan de hoofdsponsors en het HDS logo. 

 

Bij wedstrijden tegen een team dat dezelfde kleur shirt heeft, draagt de uitspelende club een shirt met 

een andere kleur. De kleur van dit shirt wordt aangegeven door de ontvangende club en wordt aan het 

team gecommuniceerd door de teamouder. Dit staat altijd vermeld in het wedstrijdschema.  

 

Verder heb je natuurlijk ook een paar goede veldhockeyschoenen nodig. Hockeyschoenen hebben 

speciale (kleine) noppen aan de onderkant. Je kunt ze aanschaffen bij een sportzaak. 

 

Meer info is ook te vinden op https://hockey.nl/de-sport/materiaal/ 

 

Sport2000 Naaldwijk 

Rembrandtstraat 20a 

2671 GD Naaldwijk 

0174-670656 

 

https://clubs.reeceaustralia.com/nl/hc-hds 
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Keepersuitrusting 
Een keepersuitrusting is zeer belangrijk voor de veiligheid en bescherming van de keeper. Een 

keepersuitrusting is kostbaar (een volledige uitrusting kost voor de jongste jeugd al gauw tussen de 500 en 

700 euro) en wordt daarom door de vereniging aan de teams in bruikleen gegeven. Het team is altijd 

verantwoordelijk voor de goede zorg voor de uitrusting.  

 

Zorgplicht keepersuitrusting! 

● De keeperstas mag nooit onbeheerd achtergelaten worden.  

● Kosten bij verlies of diefstal zijn altijd voor het team. 

● Controleer regelmatig op breuk of slijtage en mail naar de materialencommissie 

(keepersmateriaal@hchds.nl) zodat verder doorslijten of onveilige toestanden en extra 

kosten kunnen worden voorkomen. 

● Maak de uitrusting na elke wedstrijd goed schoon en laat de spullen altijd goed drogen; 

dat voorkomt schimmelvlekken en stank.  

● De tas moet aan het einde van het seizoen schoon en compleet weer worden ingeleverd. 

 

Bij de Jongste Jeugd houdt de coach, tenzij er anders binnen het team is afgesproken tijdens 

het seizoen de keeperstas in beheer.  

 

Vanaf 2e jaars e worden de tassen voorzien van 2 maskers ter bescherming van het gezicht 

tijdens strafcorners. Deze dienen vanzelfsprekend na elke wedstrijd weer in de keeperstas te 

zitten en ook aan het einde van het seizoen weer te worden ingeleverd! 

 

De keepersuitrusting kan ook in de zaal gebruikt worden. Er mogen geen scherpe delen aan de uitrusting 

zitten. Soms moeten daarom de riempjes worden vervangen door andere bandjes. Deze bandjes worden 

ook vanuit de club verzorgd.  

 

De lijncoördinator informeert de teams wanneer ze de tassen kunnen ophalen. Voor verdere vragen over 

de keepersuitrusting graag mailen naar: keepersmateriaal@hchds.nl 
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Wat is de Jongste Jeugd? 
Jongste Jeugdhockey is voor kinderen van 5 tot 10 jaar en wordt echt als een speel- en leerperiode gezien. 

Het is de opbouw naar elftal-hockey. Om het spel goed onder de knie te krijgen en het voor de kinderen 

aantrekkelijker te maken wordt in de Jongste Jeugd vanaf de puppies al gestart met wedstrijden.  

 

De kinderen spelen altijd met kleinere teams op een gedeelte van het veld en ook de regels zijn meer 

toespitst op de leeftijd van de spelertjes. De jongste teams beginnen in een 3-tal, daarna spelen ze in een 

zestal op een kwart veld en in het laatste jaar van de jongste jeugd  eindigen ze 8 tegen 8 op een half veld. 

Daarna gaan ze door naar de Jeugd waar ze op een heel veld in elftallen gaan spelen. 

 

De scheidsrechter wordt in de jongste jeugd spelbegeleider genoemd en heeft de nadrukkelijke rol om er 

een leuke en veilige wedstrijd van te maken voor beide teams. De uitslag is van ondergeschikt belang en de 

hockeybond publiceert daarom geen uitslagen en standen. Spelplezier staat voorop! 

 

Op welke leeftijd zit mijn kind in welk team? 

Bij het indelen van jongste jeugdteams worden als uitgangspunt de onderstaande leeftijdscategorieën 

aangehouden. Deze leeftijdscategorieën zijn bepaald door de KNHB.  

Bepalend is de leeftijd van de speler op 1 oktober van het aankomend seizoen.  

 

In de Jongste Jeugd onderscheidt de KNHB de volgende leeftijdscategorieën:  

Kabouters, leden die op 1 oktober jonger zijn dan 6 jaar.  

F-junioren, leden die op 1 oktober 6 of 7 jaar oud zijn. 

E-junioren, leden die op 1 oktober 8 of 9 jaar oud zijn. 

 

Spelers hockeyen in principe 1 seizoen in de kabouters, puppies, f-jes , e-6 of e-8 tal team. 
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Trainingen Jongste Jeugd 

De reguliere veldtrainingen van de f-jes & e-tjes vinden op de woensdag- en vrijdagmiddag plaats (met 

uitzondering van de schoolvakanties, zaalperiode en als de velden onbespeelbaar zijn).  

 

De kabouters en puppies trainen alleen op de woensdagmiddag en hebben een winterstop van eind 

november tot na de voorjaarsvakantie. Daarna trainen ze weer verder tot de zomerstop (met uitzondering 

van de schoolvakanties, en als de velden onbespeelbaar zijn).  

 

Voor de start van het seizoen wordt iedereen geïnformeerd over de trainingstijden. Deze tijden zijn na te 

lezen op onze website, onder het ‘trainingsschema’. Daar is ook te zien wie de trainer(s) is/zijn gedurende 

het seizoen. Ook staan de trainingen per team in de LISA app.  

 

Zijn de trainingen verplicht? 

De kinderen worden allemaal op de trainingen verwacht maar we gaan niemand verplichten. Wel zit er een 

opbouw in de jongste jeugd trainingen. Mis je regelmatig trainingen dan kunnen er ook bepaalde stappen 

worden gemist terwijl teamgenootjes wel door gaan. 

 

Ben je onverhoopt verhinderd voor een training, wat natuurlijk kan dan graag via de teammanager en in de 

LISA-app afmelden. De teammanager (f en e) geeft het dan weer door aan Robert – de hoofdtrainer.  

 

Verder gaan trainingen altijd door tenzij er anders wordt gecommuniceerd via de website! 

 

Training van de kabouters 
De kabouters trainen op de woensdagmiddag. HDS maakt voor deze trainingen grotendeels gebruik van 

het lesmateriaal van de KNHB welke bestaat uit verschillende aansprekende thema’s voor 5-jarigen. In 

totaal zijn er 36 lessen, die buiten gegeven worden. Elke les bestaat uit één thema met vier oefeningen. Zo 

is er een thema ‘Feestje’, ‘Politie’, ‘Circus’, ‘Dierentuin’ en meer! 
 

Het programma omvat grondvormen van bewegen, loopspelletjes, balvaardigheid en een vorm van 

hockey. Hiermee wil de KNHB bijdragen aan de motorische ontwikkeling van deze jonge doelgroep en deze 

jonge kinderen spelenderwijs kennis laten maken met hockey. Tevens is dit een mooie manier voor jonge 

kinderen om in teamverband te leren sporten en samen een hoop plezier te beleven. De kabouters vormen 

nog geen echte teams en spelen nog geen wedstrijden.  

 

Tijdens de training worden er oefeningen met en zonder hockeystick gedaan. Spel en beweging, aangepast 

op het ontwikkelingsniveau van deze leeftijdsgroep, staan tijdens de trainingen centraal.   

 

De kabouter jongens en meisjes worden door Els en Annemieke getraind en ze worden daarbij 

ondersteund door Jeugdspelers.  
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Training van de puppies 

De puppies trainen ook op de woensdagmiddag. Na de herfstvakantie starten ze daarnaast op de 

zondagmorgen met onderlinge wedstrijdjes. Ze spelen dan 3-tegen-3 op een kwart veld met 2 doeltjes aan 

elke kant, er zijn nog geen keepers.  

De lijncoördinator puppies faciliteert deze ochtenden maar het zijn uiteindelijk de ouders zelf die aanwezig 

moeten zijn om de veldjes uit te zetten (en weer op te ruimen) en op het veld te staan als spelbegeleider. 

 

In onderling overleg kan worden afgesproken of de onderlinge wedstrijdjes ook in de winterperiode 

doorgaan.  

 

Trainers + opleidingen 

De trainingen worden gegeven door trainers met in ieder geval een HT2 diploma maar ook door 

vrijwilligers (jeugdspelers en hockeyende ouders) die het leuk vinden om hun kennis over hockey door te 

geven aan de jongste jeugdspelers.  

 

HDS vindt het belangrijk dat de jongste jeugd training krijgt van gecertificeerde, goed opgeleide trainers en 

heeft daarom de Opleiding Hockeytrainer 2 (HT2) – Elftal naar HDS gehaald. Deze opleiding is bedoeld om 

(beginnende) trainers op te leiden tot gekwalificeerde trainers en is een erkende sportopleiding. Vorig 

seizoen hebben er 6 HDS trainers aan mee gedaan. Deze zijn alle 6 geslaagd en geven nu training op HDS 

ook aan de Jongste Jeugd. 

 

Om de kwaliteit van de trainingen verder te waarborgen, biedt de club voor ouders en jeugdleden 'train-

de-trainer'-avonden aan, waarbij de hoofdtrainers hun kennis delen. 
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Afspraken trainers & ouders 
Graag willen de trainers een paar afspraken met de ouders maken. 

 

● Kom op tijd, zorg dat je minimaal 10 minuten van tevoren op de club aanwezig bent. Zo zorg je ervoor 

dat je kind bij de start van de training helemaal klaar is om te beginnen.  

● Laat altijd van tevoren weten als je kind onverhoopt een keer niet kan komen. Graag zowel via de 

teamouder als in de LISA-app. De trainers stoppen veel tijd om de oefeningen voor te bereiden en 

rekent daarbij op de aanwezigheid van voldoende spelers.  

● Kinderen mogen niet op het veld komen als de eigen training nog niet is begonnen en een ander team 

nog aan het trainen is. Daarmee hinder je namelijk de training die nog bezig is. 

● Vertel je kind dat deze tijdens de training altijd de instructies van de trainer opvolgt.  

● Praat tijdens de trainingen niet met de trainers en roep niet naar je/de kind(eren). Trainers en spelers 

worden dan afgeleid en dit gaat  ten koste van de training. 

● Mochten er vragen zijn over de training of wil je de trainer wat vragen dan graag via de lijn- of 

trainerscoördinator. 

 

Aantal praktische punten voor ouders:  

● Er mag alleen getraind worden met de roze en oranje trainingsballen van HDS. Laat je kind dus GEEN 

eigen bal meenemen naar de training! 

● Verder hoeft je kind niet te trainen in een HDS-shirt – het mag natuurlijk wel. 

● Kijk voorafgaande de training wat het weer gaat doen. Soms zijn de kinderen of te warm of te koud 

gekleed tijdens de training. Als het gaat regenen geef ze dan ook een regenjasje mee. 

● Meiden graag een staart, een vlecht of een haarbandje en jongens met lang (er) haar ook. 

 

Verder gaan trainingen altijd door tenzij er anders wordt gecommuniceerd via de website! 
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Wedstrijden e & f 

Op zaterdag vinden de competitiewedstrijden plaats. Meestal de ene week thuis en de andere week uit 

maar dat kan afwijken.  

 

De Jongste Jeugd speelt normaal gesproken vroeg. Naarmate je ouder wordt, beginnen de 

wedstrijden later. Meestal speel je op een zandveld, een semi-waterveld en soms op een waterveld.  

 

Wedstrijden van de f-jes 

De f-jes spelen eerst nog 1 (tot de herfstvakantie) of 2 periodes (tot de kerstvakantie) 3-tegen-3. Afhankelijk 

van de vorderingen van het team gaan ze daarna 6-tegen-6 op een kwart veld met 1 doeltje aan elke kant 

en een echte keeper spelen.  

 

Wedstrijden van de 1e jaars e 

De 1e jaars E spelen 6-tegen-6 op een kwart veld, met keeper.  

 

Wedstrijden van de 2e jaars e 

De 2e jaars E spelen 8-tegen-8 op een half veld. 

Hier worden ook de cirkel en de strafcorner geïntroduceerd.  

 

Wedstrijdduur 

Een wedstrijd bestaat uit twee helften met een korte pauze      

● Drietallen spelen 2 x 15 minuten 

● Zestallen spelen 2 x 25 minuten. 

● Achttallen spelen 2 x 30 minuten. 

 

Algemene informatie over de hockeycompetitie van de Jongste Jeugd 

Het plezier en het leren hockeyen staan voorop: winnen of verliezen is van ondergeschikt belang.  

Er worden daarom voor de Jongste Jeugd geen uitslagen gepubliceerd en er zijn dus ook geen 

kampioenen aan het eind van het seizoen. 

 

Het hockeyseizoen is voor de Jongste Jeugd opgedeeld in vier op zichzelf staande competities van een 

aantal wedstrijden;  

• Voorcompetitie: vanaf start van het hockeyseizoen tot de herfstvakantie 

•  Herfstcompetitie: vanaf de herfstvakantie tot eind november  

•  Zaalcompetitie: de zaalcompetitie, voor alle E en F teams, vanaf begin december tot de 

voorjaarsvakantie  

•  Lentecompetitie (na de voorjaarsvakantie tot het eind van het seizoen) 

 

Tijdens de schoolvakanties wordt er niet getraind, maar kunnen er wel wedstrijden zijn. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor het laatste weekend van de kerstvakantie. Alle competitiedata staan op de site, en de 

KNHB publiceert de speeldagenkalender altijd op tijd. Houd bij het boeken van vakanties hier dan ook 

enigszins rekening mee. Hockey is immers een teamsport.        

 

Na elke competitieperiode vindt een herindeling van de poules plaats op basis van de wedstrijduitslagen 

zodat de teams elke competitieronde zoveel mogelijk gelijkwaardige tegenstanders hebben. 
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Een team is altijd verplicht een competitiewedstrijd te spelen.  

Niet komen opdagen betekent dat: 

● het team een boete krijgt en deze zelf moet betalen; 

● de wedstrijd niet meer kan worden ingehaald. 

 

HDS valt in het district Zuid-Holland van de KNHB. De tegenstanders komen dus uit de provincie Zuid-

Holland. De wedstrijdschema’s zijn te vinden op de website van HDS en in de LISA-app.   

 

Voor het spelen van wedstrijden geldt een aantal regels.  

 

Wat ik moet weten over de wedstrijd van mijn kind(eren) 

1. Afzeggen wedstrijden 

Kinderen die verhinderd zijn moeten bij de coach worden afgemeld. De coach en het team rekenen 

op de aanwezigheid van alle spelers en bij het niet of niet tijdig afmelden kan het gebeuren dat het 

team te weinig spelers heeft. Meld je dan ook echt op tijd af zodat er nog gelegenheid is om een 

vervanger te regelen. Afzeggen voor een wedstrijd doe je dus altijd bij je coach. 

 

2. Op tijd aanwezig zijn      

Elke speler van het team zorgt ervoor om ook voor de wedstrijd op tijd aanwezig te zijn. Zorg er als 

ouder voor dat je kind ook daadwerkelijk op tijd aanwezig is anders mist het bijvoorbeeld de 

voorbespreking en het inlopen. 

 

De meeste teams verzamelen een half uur van tevoren, maar het kan ook zo zijn dat de coach bepaalt 

dat het team vroeger aanwezig moet te zijn. Dit wordt in de team-app gecommuniceerd.  

 

Let op dat je bij uitwedstrijden rekening houdt met de rijtijden die bij het wedstrijdschema op de website 

staan vermeld. Het team is zelf verantwoordelijk om de reistijd te controleren (denk aan omleidingen door 

wegwerkzaamheden, files etc.) en op tijd bij de wedstrijd te verschijnen.   

 

3. Praktische zaken rondom de wedstrijden van de Jongste Jeugd 

De coach of teamouder meldt zich voor zowel een uit- als thuiswedstrijd bij de wedstrijdtafel.  

 

Vraag als je thuis speelt altijd even of er na jouw wedstrijd nog een jongste jeugd wedstrijd is. Is dit niet zo, 

dan moet het veld opgeruimd worden zodat de jeugd aansluitend kan starten. 

 

Houd er verder ook rekening mee dat wanneer je team als eerste speelt de velden nog moeten worden 

uitgezet. Hoe dat moet staat op de site onder hockey en dan spelreglement. Bij de wedstrijdtafel ligt ook 

een opzet ter inzage. 

 

Voor de wedstrijd  

Voor de start van iedere wedstrijd wensen de aanvoerders, coaches en spelbegeleiders elkaar een 

sportieve wedstrijd. Houd er rekening dat er geen handen mogen worden geschud en dat er 1,5 meter 

afstand wordt gehouden. Je zou bijvoorbeeld een line up kunnen vormen en elkaar een prettige wedstrijd 

kunnen wensen door met de sticks tegen elkaar te tikken. 
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Na de wedstrijd  

Na de wedstrijd bedanken en/of feliciteren alle spelers en spelbegeleiders elkaar. Aansluitend kan er 

samen met het eigen team, de tegenstanders, coaches en de spelbegeleiders kort iets gedronken worden. 

Het e.e.a. is afhankelijk van de op de betreffende club geldende Corona-regels. 

Informeer dit van tevoren bij de betreffende club. 

 

Bij thuiswedstrijden is het de gewoonte de tegenstander wat te drinken aan te bieden. Voor de jongste 

jeugdteams zijn er altijd gratis kannen limonade verkrijgbaar. De ouders van de thuisclub zorgen dat de 

limonade aan alle kinderen verstrekt worden.  

 

Nog een keer na de wedstrijd 

Zorg dat je, wanneer je thuis speelt en je de laatste wedstrijd bent, alle pionnen en goals weer van het veld 

afhaalt. 

 

Wedstrijdformulier 

Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt de uitslag digitaal ingevuld op de smartphone van de 

coach. Dit regelt de coach met de spelbegeleiders. De uitslag moet door zowel de thuiscoach als de 

bezoekende coach worden bevestigd en worden doorgezonden naar de bond. De KNHB gebruikt deze 

uitslag alleen om de poules in te delen. 

 

Het wedstrijdnummer staat in de e-mail die de coach ontvangt en ook in de HDS-app waar de stand moet 

worden ingevuld. Het nummer is alleen beschikbaar voor bevoegden. 

 

Afgelasting van wedstrijd 

Wedstrijden op kunstgras gaan in principe altijd door. Een veld kan onbespeelbaar zijn als er heel veel 

regen is gevallen of als het erg hard gevroren of gesneeuwd heeft.  

 

Als een wedstrijd is afgelast, wordt dit soms op vrijdagavond, maar meestal op zaterdagochtend aan de 

verenigingen meegedeeld en op de website vermeld. De wedstrijdsecretaris belt dan naar de betrokken 

lijncoördinator, die op zijn/haar beurt aan de coach of teamouder doorgeeft dat de wedstrijd niet 

doorgaat. De coach of teamouder informeert weer het team. Ga niet zelf bellen, maar wacht op een 

bericht van je coach. De informatie komt ook zo snel mogelijk op de HDS-site te staan. 

 

Verplaatsen van wedstrijden  

In principe kunnen wedstrijden niet verplaatst worden, maar mocht het om welke reden dan ook toch 

nodig zijn dan uitsluitend via de wedstrijdsecretaris jongste jeugd. Je kunt dus niet op eigen houtje 

wedstrijden verschuiven! 
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Rollen om het team heen 
Het hockeyteam is veel meer dan de spelers alleen. Er is een aantal belangrijke rollen om het team heen, 

die ervoor zorgen dat het team optimaal kan presteren en alles goed verloopt. Deze rollen worden 

ingevuld door enthousiaste ouders en daar zijn we als club heel dankbaar voor. 

 

Coach  

Bij de jongste jeugd is dat veelal een van de ouders die het leuk vindt om kennis, ideeën en inzichten over 

te dragen op de jeugdige spelers. Vaak pakken twee ouders dit samen op, zodat ze met elkaar kunnen 

afstemmen en ook wat flexibeler kunnen zijn in hun rol. Bij de 3-tallen is het altijd nodig 2 coaches te 

hebben. Naast het stimuleren en motiveren van het team bepaalt de coach ook de speltactiek, de 

teamopstelling en de wissels.  

 

De coach is elke wedstrijd aanwezig en begeleidt de kinderen door het geven van aanwijzingen tijdens de 

wedstrijd (zie ook bijlage en functieboek jeugd en jongste jeugd). 

 

Hij of zij is voor de technische commissie/Jongste Jeugdcommissie het aanspreekpunt van het team.  

 

HDS zorgt er voorafgaande en gedurende het seizoen voor dat er coaching avonden met verschillende 

thema’s worden georganiseerd. Coaches worden hierover geïnformeerd en data komen ook op de site. 

 

Teammanager 

Hoewel niet direct zichtbaar op en/of om het veld, is de rol van de teammanager toch zeer bepalend voor 

het reilen en zeilen van het team. Hij of zij organiseert alles buiten het hockeyveld ten behoeve van het 

team. Van teamuitje tot pauzehap, van verzameltijd bij uitwedstrijden tot de deelname aan toernooien. 

Ook regelt de teammanager voor elke veldwedstrijd een spelleider (één van de ouders).  

 

Zie voor omschrijving teammanager en coach ook bijlage functieboek jeugd en jongste jeugd. 

 

De teammanager maakt voor de communicatie gebruik van de LISA Team functionaliteit in de LISA app, op 

de website en/of een aangemaakte WhatsApp groep voor het team. 

 

Spelbegeleider 

Bij de Jongste Jeugd wordt de wedstrijd in goede banen geleid door twee spelbegeleiders. Vanuit de KNHB 

zijn de richtlijnen dat dit door volwassenen wordt gedaan.  

 

Het gaat dus voorkomen dat je als ouder wordt gevraagd om een wedstrijd te fluiten. Een hockeywedstrijd 

heeft altijd 2 spelbegeleiders.  

 

Je bent als spelbegeleider geen scheidsrechter. Spelbegeleiders hebben zodoende geen scheidsrechters 

kaart nodig, maar wel kennis van de regels. Van hen wordt verwacht dat zij fluiten voor overtredingen en 

de spelers uitleg geven over de regels tijdens het spel. Zorg er daarom voor dat je de spelregels kent.      

 

Het belangrijkste is dat er een leuk en veilig spel gespeeld wordt en dat de kinderen geleerd wordt hoe het 

spel gaat.  

 

HDS organiseert daarom ook voor spelbegeleiders avonden om je op weg te helpen. En schroom niet om 

vragen te stellen aan andere ouders.  
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Spelbegeleider in de verschillende lijnen 

Bij het drietal hockey begeleidt één ouder het ene wedstrijdje op de helft van een kwart veld en de ouder 

van de andere club het andere wedstrijdje op de andere helft. 

 

Bij het zes- en achttal hockey zijn er twee spelbegeleiders: van ieder team één.  

 

Alle jongste jeugd teams regelen zelf de spelbegeleider voor de wedstrijden. 

 

De KNHB past regelmatig de spelregels aan. Op www.knhb.nl zijn de laatste versies van de spelregels te 

vinden. Bekijk deze goed voordat je het veld op gaat als spelbegeleider. 

 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-3-tallen 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-6-tallen 

 

 

  

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-3-tallen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-3-tallen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-3-tallen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-3-tallen
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/spelregels-3-tallen
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Gedragsregels langs het veld 

Kinderen vinden het natuurlijk ontzettend leuk als hun ouders komen kijken. Om een veilig sportklimaat te 

bewaken en het spelplezier van de kinderen te vergroten, gelden wel enkele gedragsregels, zowel bij HDS 

als bij andere clubs:  

 

● Supporters staan op anderhalve meter van elkaar en achter de hekken, dus niet op het veld en niet in 

de dug-outs. 

● Positief aanmoedigen mag, met focus op het spelplezier. Een kind weet het meestal wel als het een 

fout gemaakt heeft, dat hoeft niet nogmaals te worden benadrukt, en spelers die plezier hebben 

spelen beter!.      

● Niet schreeuwen en zeker niet schelden.  

● Geen aanwijzingen geven, daar is de coach voor. Het maakt kinderen onzeker en brengt ze in de war 

als ze ook van de zijlijn allerlei (en misschien wel tegenstrijdige) tips te horen krijgen.  

● Geen opmerkingen maken over of tegen de spelbegeleider. De spelbegeleiders doen hun best en 

spelers en supporters dienen hun beslissingen te respecteren.  
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LISA-app  
Alle informatie per gezinslid (wonend op hetzelfde adres) is terug te vinden op de website in “mijn HDS” en 

in de LISA-app. Elk lid krijgt automatisch een LISA-account (gebruikersnummer en wachtwoord).   

 

Wij raden alle ouders dringend aan om de LISA-app op je telefoon te zetten.  

 

In de LISA app is onderstaande te vinden:  

● Het laatste clubnieuws  

● Een overzicht van het team van je kind met alle wedstrijden, routes, taken, teamnieuws ed,.   

● Het aan- / afmelden van je kind voor trainingen en wedstrijden, 

● Een agenda met al de activiteiten van je kind in een handig overzicht, en met een handige 

exportfunctie voor je eigen agenda   

● Het wedstrijdschema van je kind 

● Koppeling met het digitale wedstrijdformulier (nooit meer inloggen!) voor de coaches of 

teammanagers  

● Beheren van je eigen gegevens (inclusief koppeling naar de ledenadministratie)  

  

De LISA-app is geschikt voor iOS en Android en is te downloaden in de App Store en via Google Play.   

Om in te loggen als lid voer je je lidnummer (of dat van je kind)en wachtwoord in. Indien je het wachtwoord 

niet meer weet, kun je deze opvragen via de functie ‘Wachtwoord vergeten?’ Als je lidnummer niet bekend 

is, kan de ledenadministratie je verder helpen.   

 

Geen lid wel gebruik maken app 

Indien je niet beschikt over een lidnummer en wachtwoord kun je ook gebruik maken van de app. Niet 

alles is dan beschikbaar, de agenda zal bijvoorbeeld niet worden gevuld.  

 

Wachtwoord vergeten?  

Via de functie wachtwoord vergeten, kun je jouw wachtwoord opvragen bij de club. Voer je lidnummer en 

je e-mailadres in en druk op ‘Wachtwoord aanvragen’, je zult binnen een aantal minuten een nieuw 

wachtwoord ontvangen op het mailadres dat bij de ledenadministratie bekend is.   

 

Kijk voor de complete handleiding voor iOS apparaten:  

https://www.lisa-is.nl/modules/LISA_app_v3_iOS.pdf     

 

Voor Android:  

https://www.lisa-is.nl/modules/ LISA_app_v3_iOS.pdf   

  

https://www.lisa-is.nl/modules/LISA_app_v3_iOS.pdf
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Zaalhockey voor f & e-jeugd 
De KNHB organiseert twee hockeycompetities gedurende de winterstop: een midwintercompetitie op het 

veld en een zaalhockeycompetitie. Als vereniging hebben wij ervoor gekozen om vanaf de f-jes alleen deel 

te nemen aan de zaalcompetitie. Niet alleen omdat deze onafhankelijk van de weersomstandigheden 

(meestal) doorgaat, maar ook omdat het spel in de zaal een extra impuls geeft aan de technische 

ontwikkeling van de kinderen. 

 

De zaalhockeycompetitie begint voor de jongste jeugd dit jaar op zondag 5 december en eindigt op 16 

februari behalve de f-jes deze beginnen op zaterdag 2 januari (dus laatste weekend van de kerstvakantie) 

en eindigen op zaterdag 13 februari. Daarnaast kan het zo zijn dat er teams een weekend later starten of 

eerder eindigen, of dat er een weekend geen competitie is. Ook voor de E-jeugd is 4 januari een competitie 

weekend. 

 

De trainingen worden vanaf begin december gegeven in verschillende zalen in (de buurt van) Den Haag. 

Streven is om 7 weken 1x in de week op de woensdag of vrijdagmiddag te trainen maar dat kunnen ook 

andere dagen worden. HDS is net als andere hockeyverenigingen afhankelijk van de beschikbare 

zaalcapaciteit omdat er helaas niet voldoende zalen beschikbaar zijn.  

 

Wat heb je nodig als je gaat zaalhockeyen? 

Zaalhockey mag uitsluitend gespeeld worden op zaalschoenen die geen zwarte strepen achterlaten. Ook in 

de zaal zijn scheenbeschermers en een bitje verplicht. Daarnaast moet in de zaal een speciale zaalhockey-

handschoen* (met duim) gedragen worden om blessures aan de hand of vingers te voorkomen.  

 

In de zaal speel je verder niet met een veldhockeystick maar met een speciale zaalhockeystick. Die zijn veel 

lichter dan veldhockeysticks, omdat je in de zaal niet tegen de bal slaat maar alleen pusht. Deze zaalsticks 

zijn relatief goedkoop. Ook hierover kan Sport 2000 je adviseren.  

 

*in principe is het enkel verplicht voor de linkerhand, maar beide mag ook. 

 

Wat je verder nog moet weten over zaalhockey 

In het najaar worden voor de ouders in de Jongste Jeugd introductieavonden georganiseerd om de 

spelregels van zaalhockey uit te leggen.  

 

Bij zaalhockey speelt zowel de Jeugd als de Jongste Jeugd overigens altijd wedstrijden 6 tegen 6. 

 

Voor de zaalcompetitie regelt de teammanager – net zoals op het veld - ook de spelbegeleider die elk team 

bij de eigen wedstrijden moet leveren evenals de zaalleiding bij de thuiswedstrijden (totaal 3 wedstrijden).  

 

Nieuwsbrief zaalcompetitie 

Voor de start van het zaalhockeyseizoen komt er een nieuwsbrief met verdere informatie van de 

zaalcommissie. Voor vragen over zaalhockey kun je terecht bij de betreffende commissie via 

zaalhockey@hchds.nl.   

 

 

 

 

  

mailto:zaalhockey@hchds.nl
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Overige activiteiten 
Omdat we momenteel niet weten wat mogelijk is gezien de Corona-maatregelen zijn onderstaande 

activiteiten onder voorbehoud. Alle relevante informatie over het al dan niet doorgaan komt op de site en 

via de lijncoördinator. 

 

Jongste Jeugddag 

Jaarlijks wordt vanuit de KNHB de Jongste Jeugddag georganiseerd. Deelname aan deze dag is onderdeel 

van de competitie en daarmee ook verplicht. De kosten hiervan worden door HDS vergoed. Indien een 

team niet komt opdagen, worden de kosten wel doorberekend aan dat team. Op de site staat op welke 

dag de jongste jeugddag is gepland. 

 

HDS 6-tallen & 8-tallen toernooi 

HDS organiseert - in samenwerking met de ouders aan het einde van het seizoen (datum wordt nog 

bekend gemaakt) een f-jes, 6-tallen en een 8-tallen toernooi voor clubs uit de regio. Uiteraard wordt ook 

bij dit toernooi gerekend op de deelname van de eigen teams. Doorgaans wordt dit toernooi zowel door 

de eigen kinderen als door bezoekende club als heel leuk en gezellig ervaren en maken we er jaarlijks een 

feestje van. 

 

Andere toernooien  

Natuurlijk is het ook mogelijk om mee te doen aan andere toernooien. Het initiatief om mee te doen aan 

deze toernooien ligt bij de teams zelf.  

 

Feesten, partijen & minikamp 

Gedurende het jaar organiseert HDS diverse feesten in het clubhuis, zoals het Sinterklaasfeest voor de 

kabouter tot en met f-jes, kerstdiner voor de e-jeugd, een minikamp etc. Deelname hieraan is vrijblijvend. 

Indien er kosten aan verbonden zijn, wordt dit vooraf tijdig kenbaar gemaakt. Al deze evenementen 

worden ook aangekondigd op onze website.  

 

Aanmelden gaat alleen via de HDS-app. Let er daarbij wel op dat je als je kind bent ingelogd. 

 

Kennismaken met je team  

Dit is dé startdag van het nieuwe hockeyseizoen voor de jongste jeugdteams.  

 

Alle jongste jeugdleden van de nieuwe e en f teams komen samen, met stick en in verenigingstenue. 

Gedurende de dag zijn er diverse hockeyactiviteiten en wordt een teamfoto gemaakt op het veld.  

 

Tegelijkertijd maken de ouders kennis met elkaar en worden de eventueel nog openstaande rollen rondom 

de teams onderling verdeeld. Per kind wordt verzocht dat er dan ook tenminste één ouder of verzorger 

aanwezig is. Tijdens deze dag zullen ook de vrijwilligers van de diverse de commissies van HDS aanwezig 

zijn en vertellen wat ze voor de club doen en wat er van de ouders wordt verwacht. 
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Technische Commissie 

De sterke groei van onze vereniging, heeft consequenties voor de organisatie. Twee jaar geleden is daarom 

een Technische Commissie Jeugd (TC-J) in het leven te roepen voor alle hockey technische 

aangelegenheden. 

 

De TC-J houdt zich bezig met het ontwikkelen, bijstellen en bewaken van het technisch hockeybeleid en 

wordt ondersteund door trainers Jeugd en Jongste Jeugd.  

 

De TC-J is tevens eindverantwoordelijk voor de indeling (meisjes en jongens) van de teams van de Jongste 

Jeugd (f en e). 

 

Deze commissie wordt ingevuld door een voorzitter en (vooralsnog door) de hoofdtrainers Jeugd- en 

Jongste Jeugd. De commissie staat onder supervisie van het bestuurslid hockey technische zaken.  

 

Taken/verantwoordelijkheden zijn onder andere: 

▪ Opstellen/bijstellen van het technisch (jongste-) jeugdbeleid.  

▪ Uitvoering van het technisch (jongste-)jeugdbeleid.  

▪ Eindverantwoordelijk voor uitvoering beleidsplan ‘proces teamindelingen Jeugd en Jongste Jeugd’. 

▪ Optimaliseren van het technisch kader.  

▪ Inspelen hockey technische ontwikkelingen.  

▪ Zorgdragen voor de ontwikkelingen van de teams en het individu (voortgang in de gaten houden). 

▪ Eventueel bijsturen door extra (techniek) trainingen, intensievere begeleiding (van individuele teams). 

▪ Initiëren onderlinge/oefenwedstrijden en laten meetrainen 2e jaars spelers/speelsters Jeugd en de     

8-tallen. 
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Beoordeling en teamindeling jongste jeugd 

Bij de jongste jeugd ligt het accent voornamelijk bij het aanleren/kennismaken van de basistechnieken en 

het verbeteren hiervan. Deze periode moet gezien worden als een speel- en leerperiode. Het is de opbouw 

naar elftalhockey. 

 

Doelstelling is vooral te zorgen dat de kinderen sportief leren hockeyen, en dat ze zich thuis gaan voelen bij 

HDS. Spelplezier en leren wat een teamsport is, staan voorop: soms samen winnen, soms ook samen 

verliezen maar vooral samen ervoor gaan.  

 

Voor de f-jes en de eerstejaars e worden de teams niet op sterkte ingedeeld (er is geen onderscheid tussen 

breedte -en prestatieteams). Wel worden er minimaal 2x per jaar evaluaties ingevuld via LISA door trainers 

en/of coaches (deze beoordelingen kunnen afwijken van de hierboven beschreven beoordelingscriteria) 

zodat al vanaf jonge leeftijd een beeld ontstaat van de speler en de ontwikkeling al in een vroeg stadium 

gevolgd kan worden.  

 

Bij de overgang van de eerstejaars e naar de tweedejaars e wordt er al wel meer gekeken naar het 

spelniveau en wordt er meer ingedeeld ‘op sterkte’. De ervaring leert dat kinderen er meer plezier aan 

beleven en meer leren als ze worden ingedeeld bij spelers van min of meer gelijk niveau.  

Uitgangspunt is altijd een evenwichtige indeling van de teams, zowel qua aantallen als qua niveau. Er 

wordt daarbij geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met het plaatsen van vriendjes/ 

vriendinnetjes bij elkaar, maar dit is geen regel omdat het niet altijd mogelijk is. 

 

NB. het begrip 'indeling op sterkte' moet voornamelijk gedacht worden aan beleving, inzet, en motivatie. 

Hockey technische capaciteiten spelen zeker ook een rol, maar zijn slechts 1 onderdeel van de indeling. 

 

In ieder geval vanaf de e 8-tallen worden er minimaal 2x per jaar beoordelingen ingevuld via LISA conform 

de beoordelingscriteria van de jeugd. Deze beoordelingen worden gebruikt voor de overgang naar de d. 
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Wat jij kunt betekenen voor de club 
In dit boekje heb je kunnen lezen wat er zoal op de club aanwezig is en hoe je je weg kunt vinden binnen de 

club. 

 

Omdat HDS een club is die draait op vrijwilligers, vragen wij ook wat jij voor de club kunt doen.  Als 

vereniging hebben we eenvoudigweg niet genoeg geld om betaalde krachten aan te nemen voor alle taken 

die uitgevoerd moeten worden. Binnen onze vereniging dragen we dan ook allemaal een steentje bij.  

 

Bijdrage van elke ouder 

Elke ouder van een hockeyend kind vervult periodiek een aantal taken zoals het draaien van een bardienst, 

wedstrijdtafel en/of coronadienst (voorlopig tot eind november). Heb je meerdere kinderen die hockeyen, 

dan word je als ouder dus vaker ingedeeld.  

 

Je kunt jezelf inschrijven voor deze diensten via de LISA-app op een moment dat je zelf goed uitkomt en 

anders word je automatisch ingepland en ontvang je hierover een e-mail.  

 

Kun je een keer niet zorg dan zelf voor vervanging! 

 

Zonder vrijwilligers geen vereniging! 

Er is echt zoveel te doen, dat er altijd wel een rol is die bij jouw beschikbaarheid en talenten past. Je kunt 

natuurlijk bijdragen als vast commissielid, maar ook zonder dat je je vastlegt kun je een bijdrage leveren, 

bijvoorbeeld door te helpen bij het organiseren van een toernooi of feest of door het uitvoeren van klussen 

in en om het clubhuis.  

 

Het is overigens goed te weten dat veel taken helemaal geen hockeykennis vereisen en dat ook niet alle 

taken veel tijd kosten. En vele handen maken licht werk!  

 

Commissies  

Op de site staat een overzicht van alle commissies die onze vereniging momenteel kent, evenals de 

vacatures binnen HDS.  

 

Mocht je geïnteresseerd zijn of wil je meer informatie, laat het dan weten via vrijwilliger@hchds.nl  

 

Algemene ledenvergadering (ALV)  

Leden maar ook ouders van een (minderjarig) leden zijn van harte welkom om de ALV bij te wonen! 

 

Interessant is om te horen wat het bestuur en de diverse commissies zoal doen maar ook om te laten horen 

wat jij als ouder van een lid of als lid zoal belangrijk vindt.  

In principe is er jaarlijks begin november een ALV. Ook dit jaar weer alleen in verband met de 

Coronamaatregelen is nog niet duidelijk in welke vorm. 

De ALV wordt in ieder geval altijd aangekondigd op de website, de LISA-app en via de mail.  
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Communicatie 
Behalve van de coach, de teamouders en de lijncoördinator krijg je ook op andere manieren informatie 

over de activiteiten op HDS. Sommige informatie is leuk om te weten, bijvoorbeeld wanneer het 

Sinterklaasfeest is. Andere informatie - zoals de wedstrijdschema's mag je gewoon niet missen.  

 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende manieren waarop je van HDS-informatie krijgt. 

 

● Convo 2.0: ons maandelijkse digitale clubblad  

● de website www.hchds.nl  

● LISA-app 

● de officiële HDS Facebookpagina 

● Instagram 

● de Facebookpagina Zo Dapper (voor en door leden) 

 

Ingeval van afwijkende informatie op de diverse media, geldt de website www.hchds.nl als de officiële 

nieuwsbron van HC HDS.  

 

www.hchds.nl 

HDS plaatst altijd alle informatie op de website zoals wedstrijdschema’s, namen, en e-mailadressen van de 

verschillende commissies maar ook andere informatie zoals beleid rondom sponsoring. En natuurlijk staat 

er ook nieuws op en lees je er informatie over evenementen.  

 

De site heeft overigens een openbaar gedeelte waar iedereen toegang toe heeft en een gedeelte alleen 

voor leden en mensen die actief bij de club betrokken zijn. Op het open gedeelte staan onder meer de 

nieuwsberichten en de wedstrijdinformatie. Op het gedeelte voor de leden staat ook andere informatie. 

 

Alle leden kunnen met hun lidnummer en een eigen wachtwoord inloggen op dit ledengedeelte. Hier vind 

je ook de informatie die alleen op jou van toepassing is. Naast je naam en adresgegevens zijn dat de 

gegevens van het team van je kind, het wedstrijdschema en andere activiteiten. Als je ook fluit staat hier 

ook de informatie over de wedstrijden waar je als spelbegeleider bij betrokken bent. Informatie over 

andere teams staat daar onder Overige teams. 

 

Je kunt op de pagina Mijn HDS onder Instellingen twee e-mailadressen en het nummer van een mobiele 

telefoon invullen en zo nodig ook weer wijzigen. Zorg ervoor dat hier altijd de juiste gegevens staan. Zorg 

er dus wel voor dat de club (in LISA) altijd over een werkend e-mailadres van jou beschikt – je kunt er 

meerdere opgeven; voor leden jonger dan 18 jaar is dat bij voorkeur ook een e-mailadres van een van de 

ouders.  

 

Op het ledengedeelte kun je in een lidprofiel iets over jezelf laten zien. En je kunt hier ook met een 

teamprofiel je hele team aan de andere leden presenteren. Je kunt ook je wedstrijdverslag zelf op de site 

zetten.  

 

Veel informatie in het ledengedeelte van www.hchds.nl 

Neem maar eens een kijkje op www.hchds.nl en je zult snel meer weten over onze club. 

En kijk ook eens bij club onder het kopje documenten want ook daar staat heel veel informatie 

 

       

http://www.hchds.nl/
http://www.hchds.nl/
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Sponsoring 
HDS wil graag als één grote herkenbare familie naar buiten komen. Daarom zijn er wat regels omtrent 

gesponsorde kleding. 

Het tenue van HDS is vastgesteld in samenspraak met de KNHB. Hiervan mag alleen worden afgeweken als 

het tenue te veel lijkt op dat van de tegenstander en deze verzoekt om in een andere kleur te spelen of een 

andere kleur sokken te dragen. 

De clubkleuren zijn donkerblauw met paars. Indien een team een trainingspak/jack heeft dan is de kleur 

altijd donkerblauw. Zowel het clubtenue als evt. trainingspak is van het merk Reece en kan worden 

aangeschaft bij Sport2000 in Naaldwijk. 

Qua kleurschema kan worden afgeweken voor de volgende kledingstukken: 

● Inloopshirt 

● Toernooishirt 

● Truien/vesten jongste jeugdteams 

 

Gebruik van het HDS-logo 

Bij gebruik van het HDS-logo is het altijd verplicht om beide logo's van onze hoofdsponsors te plaatsen. 

Ook bij gebruik van een uitzondering (denk bijvoorbeeld aan een toernooi). Geen van onze partners mag 

zonder schriftelijke toestemming van de sponsorcommissie het HDS-logo plaatsen. Aanvraag voor het 

gebruik kan alleen schriftelijk via sponsoring@hchds.nl.   

 

Interesse om sponsor te worden 

Heb je interesse om sponsor te worden van onze vereniging en om actiematig in contact te komen met 

onze leden? Kijk op onze website voor een overzicht van de vaste sponsorpakketten. 

 

Ook als je zelf een creatief sponsoridee hebt of vrijblijvend een keer in gesprek wilt over sponsoring stuur 

een mail naar sponsoring@hchds. 
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Beëindiging van het lidmaatschap 
Ons verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. In verband met het samenstellen van de teams voor het 

nieuwe hockeyseizoen geldt een opzegtermijn van twee maanden. Je hebt dus tot 1 mei a.s. om schriftelijk 

op te zeggen.  

 

Bij opzegging na 1 mei of gedurende het seizoen is voor het betreffende verenigingsjaar de gehele 

contributie verschuldigd, tenzij het bestuur hier, op grond van goede redenen, geheel of gedeeltelijk 

dispensatie voor verleent. 

Opzeggen kan alleen per e-mail: ledenadministratie@hchds.nl onder vermelding van je lidnummer en in 

welk team je speelt. 

Na de opzegging krijg je binnen twee weken een bevestiging van je opzegging, zo niet neem dan contact op 

met de ledenadministratie.  

 

  

mailto:ledenadministratie@hchds.nl
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Huisregels HCHDS 
Eigenlijk weten we het allemaal best, maar toch kan het geen kwaad om het ook hier nog even te 

benoemen.  

 

Wij houden sportiviteit, gezelligheid en prestaties in stand door:  

 

● het in hun waarde laten van tegenstanders, medespelers, spelleiders, coaches en trainers; 

● positief aan te moedigen, zowel op het veld als vanachter de hekken; 

● bij thuiswedstrijden gastvrij en bij uitwedstrijden hoffelijk te zijn; 

● het clubhuis, het veld en omliggende terreinen schoon en netjes te houden! 

● voorzichtig en netjes om te gaan met alle materiaal; 

● agressie en intimiderend gedrag van zowel ouders als spelers op geen enkele wijze te tolereren;  

● elkaar erop aan te spreken als zaken eigenlijk niet kunnen. 

 

In aanvulling op de huisregels staan er nog de nodige Corona-regels op de site vermeld.  

Deze moeten altijd worden nageleefd!  



Pagina 27 van 31 

 

Bestuur & commissies jongste jeugd 2021/2022 
Bestuur    

Drewin Nieuwenhuis   Voorzitter    

Martine Hiddema  Secretaris    

Marcel Schippers   Penningmeester    

Eline van Leeuwen   Bestuurslid Hockeyzaken 

Vacature   Bestuurslid Technische Hockeyzaken   

Peter Hordijk    Bestuurslid Facilitaire Zaken    

Marcel Henneman   Bestuurslid Accommodatie Zaken    

Frits Emmerik   Bestuurslid Algemene Zaken   

    

Jongste Jeugdcommissie      

Eline van Leeuwen   Bestuurslid hockeyzaken    

Maarten Roos   Wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd 

Jasper Knoop   Wedstrijdsecretaris Jongste Jeugd      

Janny Blanken    Lijncoördinator me8  

Jorine Spaans   Lijncoördinator je8 

Lieke Kempen    Lijncoördinator me6   

Leonie Wagenaar   Lijncoördinator je6 

Manon Saris   Lijncoördinator mf / jf 

Joost van Nuland  Lijncoördinator mf / jf 

Vacature   Lijncoördinator puppies 

Vacature   Lijncoördinator Kabouters  

   

Hoofdtrainer JJ   

Robert Sinjorgo    Hoofdtrainer – Technisch verantwoordelijk Jongste Jeugd  

     

Trainerscoördinator    

Ton Olijve    Trainerscoördinator    

 

Materialencommissie    

Ewout Broekhoff   Keepers spullen, lockers, ballen en tassen    

    

Wachtlijst 

Marina Roos-Jansen 

Arlette Sijbers  
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Sponsoring    

Marjolijn Schouw   Voorzitter  

Richard Beukema   lid 

 

Website en Communicatie    

Marc Aussems    Webmaster & LISA beheerder   

Marina Roos-Jansen   Grafisch vormgever    

 

Zaalcommissie    

Patrick Zellerer    Voorzitter en Wedstrijdsecretaris 

 

Sint & Kerstcie.  

Sandra van der Meulen  
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BIJLAGE: 

 

De Jongste Jeugd coach 

De begeleiding van een jongste jeugdteam bestaat uit een of twee coaches. Dit zijn in de regel de ouders 

van de kinderen. Uitgebreide hockeykennis is bij de jongste kinderen nog niet noodzakelijk. Wel is het fijn 

wanneer één van de twee coaches hockeyervaring, affiniteit met het hockeyspelletje en/of de wil zich er in 

te verdiepen heeft. De coach onderhoudt het contact met de spelers en de ouders en begeleidt het team bij 

de thuis- en uitwedstrijden. 

 

De coach is iemand die in staat is het team op een plezierige, veilige en leerzame manier samen te laten 

spelen. Winnen is daarbij van ondergeschikt belang. 

 

Voorafgaande het seizoen wordt een coach-avond georganiseerd door HDS om alle coaches voldoende 

handvatten te geven. Ook kunnen de coach bijdehandjes van de KNHB (zie link in bijlage) van hulp zijn. 

Hierin vind je aanwijzingen en ideeën over hoe het coachen praktisch in te vullen. 

 

Taken/verantwoordelijkheden zijn onder andere:  

▪ Zorgen en bewaken van een goede (positieve) sfeer in het team. 

▪ Positief coachen van de spelers en zorgen voor teamspirit.  

▪ Het (laten) invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier (i.s.m. teamouder). 

▪ Het gezicht van HDS bij andere clubs. 

▪ Maken van teamafspraken m.b.t. teambelang, verzamelen, aanwezigheid trainingen en wedstrijden en 

verwachtingen van zowel coach als spelers (informatie hierover is beschikbaar via de lijncoördinator). 

▪ Evalueren van de spelers in LISA (via het daartoe bestemde formulier) t.b.v. het monitoren van de 

ontwikkeling van spelers en de verbeterpunten. 

 

De Jongste Jeugd teamouder 

De teamouder zorgt ervoor dat alle zaken rondom een team georganiseerd worden en dat (de ouders van) 

leden van het team tijdig en volledig geïnformeerd zijn. 

 

Taken/verantwoordelijkheden zijn onder andere:  

▪ Onderhouden van contact met de coach en het ondersteunen in de positieve sfeer. 

▪ Organiseren randvoorwaarden voor het team; verzameltijden, evt. rijschema’s, keepersbeurten, 

spelbegeleiding, fruitbeurten.  En communicatie hierover met ouders en informeren ouders over 

overige aankomende activiteiten. 

▪ Organiseren van minimaal een teambuildingsactiviteit voor de kinderen in het team. 

▪ Aanspreekpunt lijncoördinator betreffende doorgeven berichten. 

▪ Aanspreekpunt voor ouders wanneer het gaat om verschil van inzicht met trainer of coach. 

▪ Ondersteunen van de coach bij het organiseren van evt. inhaalwedstrijden. 

▪ Coördineren van: 

▪ de taakverdeling van de ouders bij HDS-toernooien (indien van toepassing). 

▪ een bedankje voor de trainer(s) en de coach aan het einde van het seizoen. 

▪ de aanschaf/doorpassen van evt. teamkleding binnen de richtlijnen van HDS.  
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De Jongste Jeugd lijncoördinator 

Elke JJ lijn heeft zijn eigen lijncoördinator die verantwoordelijk is voor de gang van zaken binnen zijn/haar 

lijn. De lijncoördinator zorgt voor de organisatie van de jongste jeugd leeftijdslijn en draagt bij aan het 

jongste jeugdbeleid van de vereniging. De coördinator is het aanspreekpunt voor de teams, spelers, 

ouders, coaches en trainers binnen de lijn.  

 

De allerbelangrijkste taak is dat onze jeugdige leden met veel plezier en zo zorgeloos mogelijk hun sport 

kunnen beoefenen op het voor hen meest geschikte niveau. 

 

Taken/verantwoordelijkheden zijn onder andere:  

▪ Ondersteunend aan de uitvoering van het jeugdbeleid. 

▪ Zorgen voor een goede communicatie met coaches, teammanagers, trainers en individuele ouders 

maar ook binnen de JJC. 

▪ Schakel tussen de JJC en de teams binnen de lijn.  

▪ Regelen en/of ondersteunen van zaken rondom het team, zoals aanstellen coach en teammanager, 

keepersuitrusting, informatie rondom de zaalperiode e.d. en/of het evt. doorverwijzen naar de juiste 

persoon. 

▪ Informeren van de voorzitter Jongste Jeugd en JJC over ontwikkelingen en behoeften in je lijn. 

▪ Signaleren van knelpunten (bv opzeggingen, sfeer e.d.) en het meedenken over het oplossen ervan. 

Indien nodig samen met de voorzitter Jongste Jeugd. 

▪ Escalatiekanaal indien ouders er met teammanager en coach niet uit komen. 

▪ Ondersteunen van de zaalcommissaris indien nodig.  

▪ Assisteren trainers met het organiseren van onderlinge/oefenwedstrijden. 

▪ Begeleiden van spelers die over willen komen vanuit andere verenigingen. 

▪ Het onderhouden van contact met de wachtlijstbeheerder omtrent het eventueel plaatsen van nieuwe 

leden. 

▪ Aanspreekpunt voor coaches bij bezettingsproblemen en/of problemen met betrekking tot het regelen 

van invallers. 

▪ Periodiek meedraaien in de zaterdagdienst op HDS. 

▪ Toezien op tijdig aanleveren input (bijv. evaluaties) van coaches. 

▪ Het ondersteunen van TC-J op het gebied van de totstandkoming van de definitieve teamindelingen 

(indien nodig in samenwerking met andere lijncoördinator(en)).  

▪ Het ondersteunen in de organisatie van alle activiteiten t.b.v. de jongste jeugd zoals de toernooien, 

Sinterklaasfeest, Kerstdiner e.d. en de Jongste Jeugddag. 

 

Lijncoördinator Puppy’s Jongste Jeugd 

De lijncoördinator Puppy’s zorgt voor de organisatie van de allerjongste jeugd leeftijdslijn.  Deze functie 

wijkt af van de overige lijncoördinatoren doordat de puppy’s bij de start van het seizoen nog geen teams 

kent. De coördinator Puppy’s is het aanspreekpunt voor ouders en trainers en organiseert de eerste 

stappen naar het spelen van wedstrijden.  
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