
INDELINGSPROCEDURE BINNEN DE JONGSTE JEUGD 
 
Beste ouders van de jongste jeugdleden,  
  
Graag willen wij jullie op de hoogte brengen van de door Shinty gehanteerde indelingsprocedure 
voor de spelers in de jongste jeugd (F1 tot en met E8). 
 
Indeling binnen F1 en F2 
De teams binnen de F1- en F2-teams van Shinty worden dusdanig ingedeeld dat sprake is van een zo 
gezond mogelijke scholenmix. In de F1 kan worden aangegeven met welke vriendjes en 
vriendinnetjes jouw kind in een team zou willen. Daar kan dan zo goed als mogelijk rekening mee 
worden gehouden, maar toezeggingen op dat punt kunnen wij niet doen. Ook teamsamenstellingen 
binnen de F1 bieden geen garantie voor de teamindelingen in de F2. 
 
Indeling binnen E6 en E8 
Gedurende het hele jaar zijn de coaches en spelbegeleiders nauw betrokken bij hun teams en de 
spelers. Daarnaast zien de trainers alle spelers het hele jaar door op de trainingen. Ten slotte volgen 
de lijncoördinatoren van de technische commissie jongste jeugd de kinderen in hun lijn (F1, F2, E6 en 
E8) gedurende een aantal jaren. De lijncoördinator van -bijvoorbeeld- de F2 wordt het jaar erop 
namelijk lijncoördinator van de E6 en het jaar daarna van de E8. Zodoende heeft een lijncoördinator 
de spelers in zijn/haar lijn een aantal jaren onder de hoede. 
 
De spelers worden voor de indeling in de E6 beoordeeld op spelbeleving en hockeyvaardigheid. 
De spelers worden voor de indeling in de E8 beoordeeld op spelbeleving, spelinzicht, 
hockeyvaardigheid en snelheid. 
 
De coaches en trainers wordt 2 keer per jaar gevraagd (meestal in oktober en mei) om de spelers in 
te schatten op bovenstaande eigenschappen. Dat gaat door middel van het invullen van digitale 
formulieren. De beoordelingen van de coaches en de trainers worden vervolgens per team in een 
coachgesprek besproken met de coach/spelbegeleiders, de lijncoördinator en meestal nóg een lid 
van de technische commissie. Daarbij worden niet puntentellingen met elkaar vergeleken, maar 
komen eventuele bijzondere afwijkingen in de beoordelingen aan het licht, wordt besproken hoe het 
met het team gaat, wat gaat goed en wat gaat minder goed, is er een speler met keepersaspiraties, 
wellicht is er een hulpvraag richting de technische commissie of de club of zijn er andere 
bijzonderheden. 
 
Vervolgens worden de nieuwe teams voor het volgende competitiejaar ingedeeld door de technische 
commissie jongste jeugd na kennis te hebben genomen van de zienswijze van de trainers. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de technische commissie jongste jeugd. Bij de indelingen streven wij 
ernaar om alle spelers in te delen met spelers van een gelijkwaardig hockeyniveau en vergelijkbare 
spelbeleving. 
 



Het uitgangspunt daarbij is dat er meestal 1 of 2 teams worden gemaakt met de spelers die op de te 
beoordelen eigenschappen een hogere score laten zien. Dit aantal wordt in beginsel vastgesteld door 
het totaal aantal te vormen teams in de betreffende lijn gedeeld door 2 en vervolgens naar beneden 
afgerond. De andere teams (vaak 2 of 3 teams) worden gemixt, ook weer zoveel als mogelijk 
rekening houdend met de verdeling van scholen. 
 
Voorbeeld: stel dat in de E8 meisjes het volgende seizoen 5 teams gevormd gaan worden, dan zullen 
in beginsel 2 teams worden ingedeeld met spelers die op de eigenschappen een hogere score laten 
zien in vergelijking met alle andere spelers binnen de -dan nog- E6. De overige 3 teams worden dus 
gemixt, zodat dit vergelijkbare teams zijn qua sterkte en hockeyniveau.  
Dit is het uitgangspunt. Als echter de situatie zich voordoet dat niet -in dit voorbeeld- 2 teams 
nagenoeg geheel op deze manier kunnen worden gemaakt, dan zal 1 team worden gevormd met 
spelers die op de eigenschappen een hogere score laten zien en de andere 4 teams worden gemixt. 
Het bepalen van het aantal te mixen teams zal niettemin altijd afhankelijk zijn van de sterkte en het 
hockeyniveau van de betreffende lichting. 
 
Op deze manier ontstaat geen ongewenste verdeling in sterkst – één na sterkst – gemiddeld – een na 
zwakst – zwakst gebaseerd op de beoordelingen. Daarbij is het van belang te vermelden dat één van 
de speerpunten vanuit het bestuur van Shinty overigens is om de gemixte teams (de 3 teams in het 
voorbeeld) zoveel als mogelijk aansluiting te laten houden dan wel krijgen bij de andere teams. De 
spelers in deze teams wordt dus de gelegenheid geboden te groeien voor wat betreft de spelbeleving 
en het hockeyniveau, dusdanig dat zij bij volgende indelingsjaren de mogelijkheid houden aansluiting 
te vinden en ingedeeld te worden in de “hogere” teams. Dat is een speerpunt dat zowel voor de 
jongste jeugd als de jeugd geldt. Op die manier krijgt elke speler zo optimaal mogelijk de 
hockeyervaring die hij/zij verdient op momenten waarop de betreffende speler daar aan toe is. 
 
Communicatie 
Alle teamindelingen worden via de website gecommuniceerd na de slotdag van de jongste jeugd. 
Deze is meestal medio juni. Zodoende gaat het bij die slotdag om het sportief en gezamenlijk 
afsluiten van het seizoen met het eigen team en voorkom je dat de aandacht uitgaat naar het 
mijmeren over het nieuwe team. Mocht het zo zijn dat een E8-speler om wat voor reden ook als 
enige in een E8-team terechtkomt zonder oud-teamgenoten van de E6, dan worden zijn/haar ouders 
voorafgaand aan de  bekendmaking hierover (telefonisch) geïnformeerd door de lijncoördinator. 
Voor vragen over de indelingsprocedure en de uiteindelijke  teamindelingen kun je mailen naar de 
desbetreffende lijncoördinator naar tcjongstejeugd@shinty.nl.   
  
Wij hopen inzichtelijk te hebben gemaakt hoe de indelingsprocedure binnen de jongste jeugd 
plaatsvindt en wensen alle kinderen en ouders veel hockeyplezier toe!   
  
Met sportieve groet,  
Martijn Maas 

Technische Commissie Jongste Jeugd 


