Toelichting teamindelingen jeugd en jongste jeugd HMHC 2019 – 2020
De teamindeling is ieder jaar een enorm complexe puzzel waar we zeer zorgvuldig mee omgaan en met veel
factoren rekening houden.
Criteria teamsamenstelling
Tijdens de teamsamenstelling kijken we naar de sterkte van individuele spelers en als het team als geheel.
Gedurende het seizoen hebben coaches het spelervolgsysteem ingevuld (waar de ontwikkeling per speler wordt
bijgehouden) en hebben TC en OC de teams gevolgd. Verder letten we bij de jeugdteams op een evenwichtige
verhouding 1e jaars en 2e jaars in een team. Als de speelsterkte tussen 1e en 2e jaars in een categorie verschilt kan
de verhouding hierop aangepast worden zodat ook spelers in een sterke lichting een eerlijke kans krijgen om op
hun niveau te spelen.
Nieuw team MC, JC en MB
Behalve op speelsterkte hebben we in de A-,B- en C-categorie ook zoveel mogelijk gehoor gegeven aan de
ingediende vriendschapsverzoeken.
Bij de meisjes B en C en de jongens C hebben we een extra team geformeerd. Dit komt bij de jongens door
natuurlijke groei uit de D, waar helaas komend seizoen een jongensteam minder speelt. Ook bij de meisjes C
komen meer meisjes door uit de D-categorie. Daarnaast willen we in de D en C-categorie gemiddeld 14 spelers in
een team, om spelers meer speeltijd te geven. Bovendien hadden we bij meisjes C en B veel aanmeldingen en
wilden we zoveel mogelijk nieuwe leden aannemen. En dus konden we extra teams maken. Daar zijn we hartstikke
blij mee. Hierdoor vindt er bij de teamindeling, met name bij 1e-jaarsspelers, een verschuiving naar beneden
plaats.
Jongste Jeugd
Bij de Jongste Jeugdteams weten we dat spelers hun hockeyvaardigheden in verschillende wisselende snelheden
ontwikkelen. Daarom ligt in de F-categorie (Smurfen en Benjamins) de nadruk op een gevarieerd team, waar we
spelers zoveel mogelijk mixen en nieuwe kinderen laten leren kennen. Bij de E-categorie hebben we de teams
ingedeeld op speelsterkte en spelbeleving.
Tot slot proberen we zoveel mogelijk nieuwe leden aan te nemen, zodat veel spelers de mogelijkheid krijgen om te
hockeyen. We zijn blij dat we dit jaar bijna iedereen hebben kunnen aannemen.
Lijn- en selectieteams ABC
Voor de ABC-categorie zijn er selectietrainingen gehouden. Ook de selecties hebben een voorbereiding gekend
met input van coaches uit het spelervolgsysteem, de TC/OC, en de (hoofd)trainers. De selecties worden door
meerdere mensen met een professioneel oog bekeken. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar de ontwikkeling en
inzet van de speler gedurende het jaar. Met al deze input zijn de teams volgende lijn- en selectieteams ingedeeld:
Jongens A1, B1, C1 en C2, meisjes A1, B1, B2, C1 en C2. Helaas is er in deze teams beperkt ruimte en hebben we
ook spelers moeten teleurstellen.
Geen selectietraining in de D-categorie
Bij de D-categorie hebben we dit jaar geen selectietraining georganiseerd. We delen de visie van de KNHB en
willen jonge spelers niet belasten met de spanning die komt kijken bij selectietrainingen.
De eerste twee D-teams zijn ingedeeld op basis van de observaties van de coaches, trainers en TC van het gehele
seizoen. Het volgen van spelers gedurende het seizoen geeft een duidelijker beeld van de ontwikkeling en
eventuele potentie van spelers dan wanneer op één vast moment beoordeeld en geselecteerd wordt. Bij de
teamsamenstelling is enerzijds gelet op de hockeytechnische vaardigheden van een speler. Anderzijds spelen de
sociale omgeving en de inzet/motivatie van de spelers een rol.
Meer informatie over de visie op selecteren van de KNHB kun je vinden op
https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/eerst-spelend-leren-pas-later-selecteren-belasting-en-belastbaarheid.

Feedback/vragen/klachten
De teamindeling kan zorgen voor discussie. Daarom hebben we een uitgebreide toelichting geschreven waarin veel
zaken worden uitgelegd.
Ieder jaar ontvangen de coördinatoren na de bekendmaking van de nieuwe teamindeling allerlei reacties. De
strekking is vaak dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt. De onderbouwing is vaak erg emotioneel. Een gering aantal
reacties heeft bovendien een toon- of woordkeuze die de fatsoensnorm bijna of geheel overschrijdt. Om een
prettige onderlinge sfeer op de club te bewaren worden eventuele vragen/klachten/suggesties alleen ontvangen
en afgehandeld door de voorzitters OC. Zij bespreken de vraag zo nodig met de coördinatoren, hoofdtrainers en
coaches. Daarna volgt terugkoppeling vanuit de voorzitter van de OC.
namens alle coördinatoren en hoofdtrainers,
Jeugdhockeycommissie

