Beleidsplan teamindelingen jongste jeugd en junioren
1 INLEIDING
De sterke groei van onze vereniging, en specifiek de jeugd, heeft consequenties voor de teamindelingen en
-samenstellingen. De Technische Commissie (TC) heeft daarom besloten de procedure voor de
teamindelingen vast te leggen in een beleidsplan.

2 DOELSTELLING
De hoofddoelstelling is het streven naar en het samenstellen van homogene en kwalitatieve
gelijkwaardige teams, waarin de meisjes en jongens optimaal kunnen presteren met daaraan gekoppeld
een zo groot mogelijk spelplezier.
Binnen de club zijn er spelers die het hockey meer recreatief benaderen en sommige meer prestatief.
De recreatief ingestelde hockeyer traint vanwege het plezier dat trainen geeft, uit sociaal oogpunt en/of
omwille van het fit, gezond en in conditie blijven. De voldoening en prestaties van de wedstrijden worden
gemeten ten opzicht van zichzelf en niet ten opzichte van het behaalde resultaat. De prestatief ingestelde
hockeyer traint om optimaal te presteren en neemt deel aan wedstrijden om zich te meten met de top,
met andere woorden: de beoefening van hockey om de prestatie.

3 UITGANGSPUNTEN


Leeftijdscategorieën*:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A (16-17 jaar)
B (14-15 jaar)
C (12-13 jaar)
D (9-11 jaar)
E (8-9 jaar) 6- en 8-tallen
F (6-7 jaar) 3-tallen
Benjamins (tot 6 jaar)

* Leeftijdscategorieën zijn bepaald door de KNHB, peildatum is 1 oktober van het lopende seizoen






Spelers spelen in principe in hun eigen leeftijdscategorie, echter in uitzonderingen kan hiervan
afgeweken worden als dit in het belang is van een bepaald team, de speler of de club.
Vanaf de Benjamins t/m de E-8 tallen staat het spelplezier van alle kinderen voorop. Tot en met de
E-8 tallen wordt voornamelijk ingedeeld op leeftijd en (school) vriend(inn)en, niet op kwaliteit.
Gestreefd wordt deze teams het hele jaar (herfst- en voorjaarsseizoen) bij elkaar te houden.
Spelers spelen in principe 2 jaar in een D, C, B of A team. Iemand die in het 1e jaar van z’n
leeftijdscategorie komt, speelt in een lager team dan iemand die voor het 2e jaar in die
leeftijdscategorie speelt. De selectie is altijd het 1e team van die leeftijdscategorie.
Pas vanaf de overgang van de E-8 tallen naar de D-elftallen kent iedere leeftijdscategorie een
zogenaamde selectiegroep. Indien mogelijk worden de beste en meest talentvolle spelers van die
leeftijdscategorie ingedeeld in deze selectiegroep.
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De andere (breedte) teams van die leeftijdscategorie kunnen ook prestatiegericht zijn, maar hier
verschuift het accent meer naar sportiviteit en gezelligheid (recreatief).
Bij de 11-tallen zijn vriendjes / vriendinnetjes niet meer de leidraad om in een bepaald team te
komen; leeftijdscategorie, aantal spelers in een team, talent en positie zijn bepalender.
Er wordt altijd een zorgvuldige afweging gemaakt of de spelers, zowel sportief, fysiek, als sociaal
goed bij elkaar in een team passen.

4 INDELINGSPROCEDURE
Om het aantal teams per leeftijdscategorie te bepalen, moet het totaal aantal jeugdleden en de verdeling
over die leeftijdscategorie worden bepaald. Het streven is om de teams samen te stellen op basis van
gelijkwaardig niveau. Vooraf aan de indelingsperiode dient duidelijk te zijn wie, wanneer en hoe wordt
ingedeeld.
Voor de breedte teams wordt bij de indeling op basis van gelijkwaardigheid de volgende criteria
gehanteerd:
1.
2.
3.
4.

Leeftijd is leidend (richtlijn is de leeftijd op peildatum van de KNHB)
Sociale aspecten (voor E-teams: vriendjes / vriendinnetjes, klasgenootjes, woonplaats)
Fysieke aspecten (lichaamsbouw)
Positie op het veld (aanvaller, middenveld, verdediging of keeper)

5 SELECTIEBELEID EN SELECTIECRITERIA
Het prestatieve doel van Mixed Hockeyclub HDL wordt o.a. vorm gegeven in een selectiebeleid waarin
talentvolle, gedreven en resultaat gerichte hockeyers de mogelijkheid krijgen om intensief te trainen op
niveau en mee te doen aan de hoogst haalbare competities. Van de jeugdspelers (D- t/m A-teams) worden
de beste en meeste talentvolste spelers bij elkaar in één team geselecteerd, mits er minimaal 2 teams in de
betreffende leeftijdscategorie aanwezig zijn. Dit zal het eerste team van die leeftijdscategorie zijn.
Aan het einde van het voorjaarsseizoen worden de selecties voor het komende seizoen gehouden.
De selectiegroepen worden in juni bepaald zodat er eventueel nog getraind kan worden met de nieuwe
selecties. Vóór het begin van de herfstcompetitie wordt de definitieve selectie bekend gemaakt.
Bij het selecteren van de selectiegroep worden meerdere criteria gehanteerd. Deze zijn:
1. Technische aspecten (baltechniek, stickhandeling, slag-push-stoptechniek e.d.)
2. Tactische aspecten (spelinzicht, positiekiezen, looplijnen, vooruit denken, scorend- of verdedigend
vermogen e.d.)
3. Fysieke aspecten (snelheid, wendbaarheid, conditie e.d.)
4. Motivatie (sportiviteit, aanwezigheid, inzet, doorzettingsvermogen, teamgeest, omgang, e.d.)
5. Positie op het veld (aanvaller, middenveld, verdediging of keeper)
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Gedurende het seizoen worden de spelers t.a.v. bovenstaande criteria geëvalueerd, waarbij zowel de
trainer(s) als de coach(es) het spelersbeoordelingsformulier zo objectief mogelijk invullen.
Het doel van deze evaluatie is het vaststellen van de ontwikkelingslijn van de speler.
Op basis van deze evaluatie wordt een selectiegroep van minimaal 13 spelers of maximaal 15 spelers
geformeerd. Indien nodig zal daarnaast een onafhankelijk persoon de spelers beoordelen.
Mocht het noodzakelijk zijn, dan worden er eventueel selectietrainingen of -wedstrijden gespeeld.






Van de spelers in het selectieteam wordt een maximale inzet verwacht en zijn verplicht om altijd te
komen trainen en met alle wedstrijden mee te doen. Van de ouders wordt gevraagd dat ze hen
hierbij actief en positief ondersteunen.
Het streven is om de selectieteams 2x per week te trainen en te voorzien van een vast keeper.
De vaste keepers van de selectieteams zijn verplicht de keeperstraining te volgen.
Het kan voorkomen dat de positie in het veld de doorslag geeft om iemand in het selectieteam te
plaatsen boven het feit dat iemand een betere speler is.
Talent is een relatief begrip. Spelers maken een ontwikkeling door waardoor ze talentvoller worden
en bovengemiddeld zijn gaan spelen. Daardoor bestaat te allen tijde de mogelijkheid om door te
groeien van een breedte team naar de selectiegroep.
Spelers die eenmaal geselecteerd zijn voor de selectiegroep, zijn niet automatisch verzekerd van
een plaats in de groep van volgend seizoen.

6 ALGEMEEN
De samenstelling van de teams (zowel de breedte teams als de selectiegroepen) ligt ten allen tijde bij de
Technische Commissie. Trainers, coaches en betrokken spelers worden bij de afweging betrokken, maar
bepalen niet wie er in uiteindelijk een bepaald team komen.
Indien de keuze van teamsamenstelling leidt tot ontevredenheid zoals teleurstellingen, vermoeden van
“vriendjespolitiek”, etc., dan zullen we hier zo zorgvuldig en discreet mogelijk mee omgaan.
In dit geval kan altijd contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon van Mixed Hockeyclub HDL.
Dit beleid is met veel zorg en weloverwogen samengesteld. Echter gezien de omvang van onze vereniging
zal de beoogde indelingsprocedure niet altijd 100% realiseerbaar zijn. Vanuit dit perspectief kan de
Technische Commissie op basis van een nadere motivatie afwijken van de procedure.
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7 SPELERS BEOORDELINGSFORMULIER
Naam speler:
Team:
Ingevuld door:

Geboortedatum:
Seizoen:
Indeling op peildatum:
(volgend seizoen)
Datum:

1=zwak, 2=matig, 3=voldoende, 4=goed
Techniek
Balaanname
Spelen van de bal
Lopen/dribbelen met de bal
Passeren
Handelingssnelheid
Storen en onderscheppen
Passing
Combinatievermogen
Toelichting:

1

2

Mentaal
Inzet/doorzettingsvermogen
Wedstrijdmentaliteit
Trainingsmentaliteit
Incasseringsvermogen/zelfkritiek
Omgang medespelers
Omgang scheidsrechter
Omgang tegenstanders
Sportiviteit
Toelichting:

1

Posities in het veld
Meest gespeelde positie
Ook inzetbaar als
Toelichting:

Keeper

3

4

Tactiek
Spelinzicht
Scorend vermogen

1

2

3

4

Toelichting:

2

3

4

Fysiek
Conditie
Snelheid
Explosiviteit
Wendbaarheid

1

2

3

4

Toelichting:

Verdediging

Middenveld

Spits

Aanval (flank)

Indeling
In welk team zou je de speler indelen voor volgend
seizoen (vul in: selectie of niet-selectie team)
Puntentotaal:
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