Indeling voor nieuw seizoen D-lijn
Bij het maken van de teamindeling voor een komend seizoen hebben we te maken met verschillende
factoren zoals de richtlijnen en visie vanuit de KNHB, daarop aansluitend de richtlijnen en visie vanuit
de club, het aantal kinderen in een bepaalde lijn, de instroom en de sociale voorkeur van de kinderen
bij de teams die niet in prestatieteam komen. (doorgegeven via de inventarisatie).
Vooraf
-

De junioren en hun ouders moeten er rekening mee houden dat het team niet de hele jeugd
periode bij elkaar zal blijven! De KNHB maar ook wij als club stimuleren het samenspelen in
verschillende samenstellingen. In zo’n geval vragen we naar 2 voorkeuren voor teamgenoten
en wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met min 1 voorkeur mits diegene niet in
aanmerking komt voor de plusteams.

-

Er zullen in de D (afhankelijk van het aantal teams in totaal) een aantal plusteams komen. Die
worden geselecteerd door de trainer, coach en de technische commissie. Eerste- en
tweedejaars worden gemixt geselecteerd.

Algemeen
-

Spelers worden alleen ingedeeld als ze daadwerkelijk lid zijn op het moment van indelen (en
de basis voldoende onder de knie hebben op het moment dat het seizoen start).

-

Kinderen uit bestaande teams worden als eerste ingedeeld op basis van de richtlijnen.
Nieuwe leden worden toegevoegd op de plekken die overblijven, waar mogelijk rekening
houdend met hun sociale voorkeur.

Uitgangspunten voor indeling per categorie
-

Als er 5 teams gemaakt kunnen worden zullen er 3 prestatie gerichte teams gemaakt worden
en bij 4 teams 2. (6 teams 3, en 3 teams 1 of 2, deze keuze wordt gemaakt door de TC)
De plusteams worden allemaal gelijkwaardig ingedeeld op basis van inzet, gedrevenheid en
potentieel. Het eerste team zal dus ongeveer even goed zijn als het derde team.
Deze teams zullen ook eenmaal in de week 1,5 uur trainen en eenmaal 1 uur. De
breedteteams trainen tweemaal 1 uur.
Voor de plusteams gaan wij als club op zoek naar een trainer/coach. De mogelijkheid is er
dat die niet gevonden word, en dat er een beroep gedaan moet worden op de ouders om het
coachen op zicht te nemen.

-

Breedteteams indelen op basis van sociale voorkeur en op basis van een gelijkwaardige
verdeling waar mogelijk voorkomen dat een te grote groep kinderen bij elkaar in de klas zit.

-

De intentie is er om de teams niet groter dan 15 spelers per team te maken. Dit kan i.v.m.
onhandige aantallen afwijken.

Toelichting op een aantal onderwerpen
Het in een andere samenstelling hockeyen heeft verschillende voordelen:

-

In een andere samenstelling hockeyen bevordert de hockey technische en tactische
ontwikkeling van de kinderen; Kinderen ontwikkelen zich hierdoor breder.
Ook komt dit de sociale ontwikkeling ten goede. Kinderen leren meer kinderen in hun lijn
kennen wat prettig is voor de jaren erna. Ook in een nieuw team zitten weer potentiele
vrienden/vriendinnen.

-

Een van de richtlijnen vanuit de KNHB en onze club is om nieuwe leden te laten instromen in
bestaande teams. Door minder ervaren hockeyers te laten hockeyen met iets meer ervaren
kinderen, trekken zij zich hieraan op en zullen zij eerder volwaardige hockeyers zijn. Deze
richtlijn is ervoor om alle kinderen ‘evenveel’ kans te geven zijn/haar technische en tactische
hockeyvaardigheden te ontwikkelen in een veilige omgeving. Uiteindelijk kan blijken dat een
lid die later instroomt, de in beginsel meer ervaren spelers voorbij gaat qua ontwikkeling.

-

Een veilige omgeving creëren we door rekening te houden met sociale voorkeur (iemand
indelen in een team waarbij ze bij dat ene of die twee vrienden/vriendinnen zitten waarbij ze
graag in het team willen), maar ook voorkomen dat er ‘kliekjesvorming’ ontstaat.

Gelijkwaardige teams:
Als we het hebben over gelijkwaardige teams dan bedoelen we daarmee dat alle teams een gelijk
aanbod krijgen qua trainers, inhoud en aantal trainingen. De teams en hun spelers evenveel kans
maken zich te ontwikkelen. Dat er in een 3e team ook sterspelers kunnen zitten. Gelijkwaardigheid
betekent zeker NIET dat goed of minder goed presterende teams uit elkaar worden gehaald op basis
van hun hockeyprestatie. Het betekent WEL dat we teams gelijk behandelen.
Noot:
De club is zich ervan bewust dat alle keuzes voor en tegens hebben. Hier lopen alle clubs tegen aan.
Je hebt met zoveel partijen en factoren te maken, dat je het nooit voor iedereen naar de volle
tevredenheid kunt doen. Daarom werken we met uitgangspunten, en richtlijnen waarvan we uitgaan
en wat de keuze op het moment van indelen makkelijker maakt en kan onderbouwen.

