
 
 

WEDSTRIJDTAFEL JONGSTE JEUGD 
    (Onder 8, Onder 9, Onder 10) 

 
 
De wedstrijdtafeldienst is van 8.15 tot ca 11.45; eindigt na laatste JJ wedstrijd. 
 
Maak een taakverdeling en wissel elkaar eventueel af: 
- ouders die de veldjes uitzetten, ombouwen en opruimen.  
- 2 ouders bij de wedstrijdtafel. Deze ouders zorgen eerst voor het sproeien.  
 
8:15: Sproeien: 
Controleer of de velden droog zijn. Indien droog, graag (1 keer per ochtend) 
sproeien. Zet de sproeiers direct om 8.15 aan. De teams mogen namelijk om 
8.30 het veld op. Bekijk de bijlage ‘sproei instructie’. (12a & 12B niet gelijktijdig!) 
 
8.20: Wedstrijdtafel inrichten:  
Richt een tafel hiervoor in bij het grote tv scherm. Hier ontvang je teams en 
verwijs je naar de velden. Gebruik daarvoor de bijlage ‘plattegrond’. 
 
8.30: Velden uitzetten:  
Er wordt gespeeld op veld 12B en veld 13. 
In het Willem Sanders materiaalhok (2e materialenhok tussen veld 14 en 15, 
(code slot 0123) liggen alle spullen voor het uitzetten van de wedstrijden: 
pylonen en mini-doeltjes. Sluit het hok elke keer af i.v.m. diefstal. Gebruik één 
kleur pylonen per veld. Dat is duidelijker voor spelers en spelbegeleiders. Bij de 
O10 wedstrijden staan de cirkels al aangegeven in het veld en zijn er geen 
pylonen nodig, wel twee doelen (zwarte mini-doelen of echte doelen).  
• Kijk in de bijlage ‘wedstrijdschema’ waar welke speelveldjes moeten.  
• Bekijk de bijlage ‘plattegrond’ voor de velddelen. 
• Bekijk de bijlage ‘O8 & O9 veldjes uitzetten’ voor toelichting. 
Tijdens de wedstrijden: 
Houd de speeltijden in de gaten en zorg dat de wedstrijden niet uitlopen.  
2 x 3-tallen (O8) spelen 2 x 20 min. met 5 min. pauze 
6-tallen (O9) spelen 2 x 25 min. met 5 min. pauze 
8-tallen (O10) spelen 2 x 30 min. met 5 min. pauze 
Bouw de velden om vóór aanvang van de volgende wedstrijd, als er bijv. van 
twee kwartvelden één half speelveld moet worden gemaakt. 
 
Na de laatste wedstrijd:  
Zorg dat alle materialen weer teruggelegd worden: dus kar, de pylonen en alle 
mini-doelen in het Willem Sanders materiaalhok. 
 

Voor vragen vooraf kunnen jullie mailen naar wedstrijdtafel@xenios.nl 
Voor dringende hockeyvragen op zaterdag is Tim Sickmann aanwezig. 

Veel succes en bedankt namens alle kinderen! 


