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De jongens D1 van 
Hockeyclub Feijenoord. 
Foto's: Arjen Jan Stada 

Xen is de keeper. 

Het jeugdbestuur. 
Foto's: Peter Snaterse

‘We oefenen tijdens een 
training met gooien, vangen en 
verdedigen’, zegt Nienke.

De wensen van jeugdleden 
‘Wij komen als jeugdbestuur op voor de 
wensen van de jeugdleden. We hebben 
een onderzoek gehouden onder alle 
jeugdleden. De jeugdleden geven in het 
onderzoek onze vereniging gemiddeld 
het cijfer 8’, vertelt Tamar. ‘Leden 
geven aan dat ze graag zelf oefeningen 
willen bedenken tijdens een training’, 
vertelt Nienke. ‘De jeugdleden willen 
ook een training voor trainers. Trainers 
kunnen dan leren hoe ze dingen nog 
beter kunnen uitleggen’, zegt Zoë. 
‘Wij zorgen ervoor dat de wensen van 
kinderen bij het bestuur komen. Ik vind 
dat meer verenigingen een jeugdbestuur 
moeten kiezen. Kinderen hebben goede 
ideeën om een vereniging leuker te 
maken’, zegt Lucas. 

PRINS ALEXANDER – Nienke (11), Tamar (13),
Zoë (13) en Lucas (10) korfballen bij de 
Rotterdamse Korfbal Club WION. Ze zitten 
in het jeugdbestuur van de vereniging. 
‘De korfbalvereniging bestaat sinds 1933. 
Wij vinden het belangrijk dat jeugdleden 
meebeslissen over de vereniging’, zegt Tamar. 
Tekst: Suzanne Huig 

‘Korfbal is een sport waarbij 2 teams tegen elkaar 
spelen. Ieder team heeft 8 spelers. Een team 
bestaat uit 4 verdedigers en 4 aanvallers. 
Je scoort door een bal in de korf van de 
tegenpartij te schieten. Je mag niet met de bal 
lopen’, legt Zoë uit. 

Plekken in het veld 
‘Ik ben de keeper van het team. 
Ik ben het sterkst als ik op 1 plek 
sta’, zegt Xen (11). ‘De andere 
spelers hebben geen vaste plek in 
het veld. We leren op alle plekken in 
het veld te spelen’, zegt Mats (11).
Friedrich (11): ‘Ik vind het leuk 
om rechtsmidden te staan. Ik kan 
er vanaf daar voor zorgen dat we 
kunnen aanvallen.’ Thijmen (11): ‘Ik 
vind het leuk om laatste man te 
zijn. Ik sta dan voor onze keeper. 
Ik probeer daar de aanvallers van 
onze tegenstander af te schrikken.’ 
‘Ik vind het leuk om in het midden 
van het veld te staan omdat ik op 
die plek verdediger en aanvaller 
tegelijkertijd ben’, zegt Bjørn.

FEIJENOORD – De jongens van het team D1 van Hockeyclub 
Feijenoord zijn sinds dit seizoen een team. ‘Wij trainen 2 keer 
per week met elkaar. We spelen 1 keer per week een wedstrijd. 
Iedereen kan bij onze club meedoen’, zegt Robin (11). 
Tekst: Suzanne Huig

‘Hockey is een teamsport. We kunnen alleen winnen als we goed 
samenwerken. Wij kunnen goed samenwerken doordat we elkaar 
kennen en vrienden zijn’, vertelt Cas (12). Bjørn (11): ‘We werken 
bijvoorbeeld goed samen door de bal vaak naar elkaar over te 
spelen. De bal kan daardoor minder makkelijk worden afgepakt 
door tegenstanders.’

KWALITEITEN 
Eigenschap waar iemand goed in is.

Samen eten 
‘We eten iedere vrijdag 
met elkaar na de training. 
We eten dan de hockeyhap 
op de club. Ik vind het 
belangrijk dat we dat met 
elkaar doen. We leren elkaar 
daardoor nog beter kennen’, 
vertelt Mats. Xen: ‘Ik 
vind het belangrijk om mijn 
teamgenoten heel goed te 
leren kennen. We begrijpen 
elkaar beter en werken beter 
samen als we elkaar beter 
kennen.’ ‘Het maakt niet uit 
waar je vandaan komt en 
hoe goed je kunt hockeyen. 
Iedereen mag op onze club 
meedoen’, zegt Thijmen. 

Teamsport met meisjes en jongens
Tamar: ‘Korfbal is een sport waarbij meisjes en 
jongens met elkaar in een team zitten.’ ‘Ik vind 
het heel leuk om met meisjes en jongens samen 
te sporten. Iedereen is in iets anders goed. 
We vormen sterke teams doordat we de 
kwaliteiten van meisjes en jongens combineren’, 
vertelt Nienke. Lucas: ‘Ik vind het leuk om een 
teamsport te spelen omdat ik het leuk vind om 
met anderen samen te sporten.’


