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Met spoed zijn we op zoek naar enthousiaste lijncoördinatoren voor de 

jeugdcommissie breedtelijn voor de onderstaande lijnen: 

• MA lijn: twee lijncoördinatoren; 

• MC lijn : twee lijncoördinatoren; 

• MD lijn:  één lijncoördinator; 

• JC/D lijn: één lijncoördinator.  

 

Deze jeugdcommissie richt zich op de meisjes en jongens breedteteams, uitkomend 

in de A t/m D lijn. Het gaat totaal om ongeveer 58 breedtelijnteams. We streven er 

naar om per categorie (meisjes/jongens) per lijn (A/D) twee lijncoördinatoren te 

hebben.  

 

Om ook vanaf komend seizoen alle lijnen vertegenwoordigd te hebben in de 

jeugdcommissie, zoeken wij enthousiaste ouders/verzorgers die als lijncoördinator 

aan de slag willen. 

  

Welke taken horen o.a. bij de functie van lijncoördinator? 

1. Het eerste aanspreekpunt zijn voor de coaches en managers binnen je lijn. 

2. Indelen van teams in samenwerking met andere lijncoördinator. 

3. Het goed volgen van een lijn en twee maal per hockeyseizoen een gesprekje 

voeren met elke coach. 

4. De lijncoördinator legt verbinding tussen de coaches bij het regelen van 

invallers voor een team, waarbij de coach/manager degene is die uiteindelijk 

voor opvolging zorgt.  

5. Bijwonen van jeugdcommissie-avonden: vinden maandelijks plaats gedurende 

het hockey seizoen. 

 

 

 



 

Wat is het profiel van een lijncoördinator? 

• Goede communicatieve eigenschappen. 

• Goed kunnen samenwerken. 

• Stevig in je schoenen staan.  

• Goede organisator. 

 

Wat zijn de leuke kanten van dit werk? 

Betrokkenheid met de teams uit de lijn. Contacten met kinderen, ouders, coaches en 

managers op het hockeyveld. Door de organisatie rondom de teams goed te regelen 

draag je bij aan het vergroten van het hockeyplezier van de jeugdleden. Contacten 

met andere commissieleden. Samen zorgen we voor een goede organisatie van 

hockey voor de jeugd! 

  

Hoeveel tijd kost het? 

Afhankelijk van de grootte van de lijn gemiddeld circa 1,5 uur per week. Tijdens de 

periode van teamindelingen in mei/ juni is de tijdsbesteding wat meer. 

 

Bij interesse en/of voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Teun 

van Deijck, voorzitter van de jeugdcommissie breedtelijn (teun@push.nl of mobiel 

06-33703228). 
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