
Spelbegeleider bij de Jongste Jeugd 

 
   

Uit eigen ervaringen en via meldingen op wedstrijdformulieren blijkt nog steeds dat verenigingen 

de Jongste Jeugd gebruiken om beginnende jeugdscheidsrechters (13-16 jaar) te laten oefenen 

met fluiten. Hoewel we begrijpen dat clubs dit als eerste stap zien in de opleiding van hun 

scheidsrechterscorps, hebben we met elkaar afgesproken dat we bij de achttallen dit niet meer 

zouden doen, aangezien dit helaas vaak tot situaties met een negatieve impact op de sfeer 

tijdens  de wedstrijden heeft en op de duidelijkheid van de spelregels tijdens het spelverloop. 

 En dit bij een doelgroep – de jongste jeugd – waarbij een goede spelbegeleiding van ‘hockey’-

belang is. 

Fluitende jeugdleden acteren meestal als scheidsrechter en niet als spelbegeleider. Zij zijn vaak 

nog niet in staat om helder uit te leggen aan 7/8/9-jarigen waarom ze fluiten of om ze 

anderszins tips en aanwijzingen te geven. Ze fluiten voornamelijk op dezelfde wijze als waarop ze 

zelf worden gefloten, waarbij strikte handhaving van de spelregels en winnen voorop staan. 

Daarnaast fluiten ze vaak nog zeer aarzelend en hebben een (begrijpelijke?) neiging tot enige 

partijdigheid in geval van twijfel. Dit is echter niet de benadering die de KNHB voor ogen heeft 

bij de spelbegeleiding van de jongste jeugd. 

De bedoeling is dat een spelbegeleider bij de Jongste Jeugd duidelijk en eerlijk fluit, met enige 

regelmaat uitlegt waarom bepaalde beslissingen genomen worden, evt. aanwijzingen geeft op 

technisch of tactisch gebied (en waar nodig troost biedt!). Van kinderen in de B/C-leeftijd 

kunnen we simpelweg niet verwachten dat ze dit al kunnen. 

Tenslotte merken we dat de spelbegeleiders met enige regelmaat becommentarieerd worden 

door de toeschouwers. Uiteraard is dit niet gewenst, maar het gebeurt. En dat willen we toch 

eigenlijk de jeugdscheidsrechters niet aandoen? De KNHB is recentelijk begonnen met een 

campagne om het thema ‘Sportiviteit en Respect’ in de hockeysport onder de aandacht te 

brengen. Verbale agressie hoort niet op het hockeyveld, en vooral voor jeugdige scheidsrechters 

is het moeilijk hiermee om te gaan. 

In ons district zullen de wedstrijden dan ook geleid worden door in ieder geval  1 volwassene bij 

de 1ste jaars E  waar in principe 1 spelleider fluit. En laat dan eventueel de jeugdspelers 

meefluiten. Zo kunnen ze de kunst van het spelbegeleiden en fluiten in de luwte met de juiste 

begeleiding leren. 

De achttallen worden begeleid door 2 volwassenen. Eén spelleider van het thuisspelende team en 

één spelleider van het bezoekende team. 

De F3-tallen worden begeleid door volwassenen/ouders. 

 

Hoewel we dus beseffen dat we hiermee wellicht opleidingsplannen voor jeugdscheidsrechters 

bij diverse verenigingen doorkruisen, denken wij dat het van groot belang is dat de Jongste 

Jeugd van jongs af aan op juiste wijze begeleid wordt tijdens het spel. Dit komt een goede en 

snelle ontwikkeling van hun spel ten goede. Ook heeft dit zonder meer een positieve invloed op 

het spelplezier en de sfeer tijdens de wedstrijd en komt de voorgestelde werkwijze de opleiding 

van de jeugdscheidsrechters ten goede. 

 



 

Het spelleiden van 3-, 6- en 8-tal 

De belangrijkste taak van de spelleid(st)er is de partijen op een plezierige, veilige en leerzame 

manier samen te laten spelen. 

Een spelleid(st)er is geen scheidsrechter !! 

Spelregelkennis is beslist noodzakelijk. 

 

De taken van de spelleid(st)er : 

 Voor de wedstrijd kennis maken met de begeleiders/coach van beide team 

 Informeer naar het spelniveau van beide teams 

 Roep de kinderen bij elkaar en vertel waar extra aandacht aangeschonken wordt in deze 

wedstrijd 

 Toss met de aanvoerders, team opstellen en beginnen 

Tijdens het spel onderbreekt hij het spel zo min mogelijk maar let op VEILIGHEID en de 

hoofdregels. Dit betekent niet dat er nergens voor gefloten wordt! 

 De wijze van fluiten moet consequent en duidelijk zijn. 

Fluit vragend, d.w.z. vraag af en toe waarom er gefloten is en leg zo nodig uit. 

 De spelleider geeft aanwijzingen aan BEIDE teams!! Leg daarvoor het spel zo nodig stil. 

 Probeer "kluitjes" hockey te voorkomen. 

 Speel altijd 3 tegen 3, 6 tegen 6 of 8 tegen 8 . 

 Wisselen is onbeperkt toegestaan. 

 Time-out is onbeperkt toegestaan. 

 STIMULEER BEIDE PARTIJEN en laat de uitslag niet te hoog uitvallen. Pas in dat geval 

maatregelen toe. 

VEEL PLEZIER 

 

De KNHB biedt een cursus begeleider Jongste Jeugd aan: 

http://www.knhb.nl/arbitrage/opleidingen/DU13082_Cursus+Begeleider+Jongste+Jeugd+NIEU

W.aspx 

http://www.knhb.nl/arbitrage/opleidingen/DU13082_Cursus+Begeleider+Jongste+Jeugd+NIEUW.aspx
http://www.knhb.nl/arbitrage/opleidingen/DU13082_Cursus+Begeleider+Jongste+Jeugd+NIEUW.aspx

