Protocollen Jongste Jeugd

Protocollen Jongste Jeugd VMHC Spitsbergen dd.
maart 2021
Dit document beschrijft een aantal protocollen dat we hanteren bij de Jongste Jeugd. Het is een
document dat in de loop der tijd aangevuld kan worden. De meest recente versie is steeds
beschikbaar op de website na inloggen als downloads onder documenten jongste jeugd.
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1.

Opbouw Jongste Jeugd

De geboortedatum bepaald de categorie waarbinnen het nieuwe lid valt. Hierbij hanteren de KNHB
en VMHC Spitsbergen de volgende indeling:
Leeftijd (voor
1 oktober)

Categorie

Training

Wedstrijden

4 en 5 jaar

Funkey

1x per week

nvt

6 jaar

Froggies

1x per week

nvt

7 jaar*

3-tal F

1x per week

Wedstrijden 3 tegen 3 op
Midwintercompetitie in jan/feb

1/8

veld

8 jaar

6-tal E

2x per week

Wedstrijden 6 tegen 6 op 1/4 veld, met keeper +
zaalhockey in dec/jan/feb

9 jaar

8-tal E

2x per week

Wedstrijden 8 tegen 8 op 1/2 veld, met keeper en
strafcorners + zaalhockey in dec/jan/feb

*VMHC Spitsbergen kiest ervoor om kinderen die na 1 oktober en voor 31 december 7 jaar worden
én in groep 4 zitten, in te delen bij de 3-tal F in plaats van de Froggies (dit gaat in per seizoen
2020/2021) en zij gaan vervolgens in de flow mee richting de D, tenzij de ouders niet willen dat ze
‘vervroegd’ naar de D gaan. In de D hangt het af van het op dat moment geldende beleid of deze
kinderen 2 of 3 jaar in de D spelen voordat ze naar de C gaan.

2.

Indeling voor nieuw seizoen

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
(doorgegeven via de inventarisatie).

Vooraf
De jongste jeugdleden en hun ouders moeten er rekening mee houden dat het team niet de hele
jongste 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. Ouders van de
jongste jeugd leden worden vooraf geïnformeerd over de richtlijnen die worden gehanteerd.

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.
De leeftijd (geboortedatum) bepaalt de categorie waarbinnen een lid valt. Kinderen met de
Froggie leeftijd die uiterlijk 31 december 7 jaar worden en in groep 4 zitten, delen we in bij
de 3-tallen.
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.
Nummering teams wisselen we indien mogelijk/nodig door jaren heen zodat niet steeds
hetzelfde team het 1e team is.

Uitgangspunten voor indeling per categorie
Hieronder staan uitgangspunten voor de indeling per categorie. Of dit exact zo uitgevoerd kan
worden, hangt af van het aantal kinderen in een categorie en het aantal nieuwe leden dat moet
worden ingedeeld.
-

3-tallen: 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.
2

+

-

6-tallen: indelen kijkend naar de bestaande 3-tallen en alleen nodige aanpassingen
doorvoeren of verdelen over een team extra als het aantal leden binnen de categorie groter
is geworden (in dat geval gaan de teams in groepjes uit elkaar en worden dan herverdeeld).
Voorbeelden van aanpassingen zijn dat als er kinderen botsen binnen een team of als er
specifieke wensen zijn qua sociale voorkeur over de teams heen en hierin tegemoet
gekomen kan worden zonder nadeel voor anderen. We streven in deze categorie naar een
jaar van doorbouwen op een (deels) bestaand team (indien haalbaar qua aantallen). Het kan
dus best zo zijn dat het team deels uit elkaar gaat, maar alleen als dat nodig is.

-

8-tallen: husselen in delen zodat nieuwe samenstellingen ontstaan (combinaties van 3 of 4
kinderen (o.b.v. sociale voorkeur) husselen met de andere teams). Dit doen we:
o omdat dit goed is voor de ontwikkeling van het hockey (hockeyen in andere
samenstellingen waardoor je weer nieuwe dingen kunt leren van anderen)
o omdat kinderen hierdoor de leeftijdgenoten al wat beter leren kennen, wat prettig is
naar de toekomst toe (in de jeugd vanaf de D krijg je ieder jaar nieuwe kinderen in
het team doordat 1e en 2e jaars samen in een team zitten)
o

om hierdoor nieuwe instroom gemakkelijker een plek te laten krijgen in bestaande
teams (makkelijker opgenomen worden doordat team niet te hecht is)

NB: Als de teams in de 6-tallen al in een nieuwe samenstelling zijn gaan spelen, dan worden
deze teams richting de 8-tallen zoveel mogelijk gelijk gehouden en worden alleen
hoognodige aanpassingen doorgevoerd (zie de werkwijze die bij de 6-tallen staat).
-

3.
-

Jongensteams: voor de jongensteams kunnen de richtlijnen doorgaans niet op deze wijze
worden toegepast omdat we op dit moment onvoldoende jongensteams per categorie
hebben.

Grootte teams
Maximale grootte 3-tallen: 8 kinderen (in uitzonderingen 9)
Maximale grootte 6-tallen: 8 kinderen (in uitzonderingen 9)
Maximale grootte 8-tallen: 10 kinderen (in uitzonderingen 11)

In uitzonderingen kan een extra lid worden toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld bij een jongensteam
van toepassing zijn, omdat er weinig aanwas is van jongens en de club (en de teams vaak ook)
jongens die wel lid worden graag een plek geeft. Ook komt het voor dat teams relatief veel te maken
heeft met uitval waardoor ze zelf graag een extra speler hebben.

4.

Proeftrainen

Bij de Jongste Jeugd kun je 3x proeftrainen voor het besluit om wel/niet lid te worden. Voor kinderen
die willen komen proeftrainen bij de Jongste Jeugd geldt het volgende:
- Proeftrainingen vinden bij de Jongste Jeugd alleen op woensdag plaats.
- Indien mogelijk wordt een instroomgroep opgezet voor kinderen die komen proeftrainen.
Bij te weinig nieuwe kinderen, trainen deze kinderen mee met bestaande teams.
- Kinderen die willen proeftrainen dienen zich hiervoor aan te melden. Zij krijgen dan
nadere informatie en horen wanneer de eerste mogelijkheid is om mee te doen.
- Van proefleden wordt vastgelegd: naam, geboortedatum en emailadres en/of
telefoonnummer.
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-

-

-

5.

Voor het proeftrainen is een mondbeschermer verplicht. Deze dient het potentiele lid zelf
aan te schaffen. Deze zijn te koop bij sportzaken. We raden het dragen van
scheenbeschermers aan (verplicht bij de 8-tallen). Een stick kan tijdens deze trainingen
geleend worden op de club.
In de eerste en laatste trainingsweek van een seizoen en in de maanden december en
januari is het niet mogelijk om te komen proeftrainen. Dit laatste heeft te maken met de
winter- en zaalperiode. Gedurende het seizoen zijn er nog enkele momenten dat
proeftrainingen niet mogelijk zijn. Hierover informeert de betreffende commissie de
potentiele leden als dit van toepassing is.
Het team waarbij het proeflid meetraint hoeft niet het team te zijn waaraan hij/zij wordt
toegevoegd na lid worden.
Na het volgen van 3 proeftrainingen beslist het potentiele lid of hij/zij wel of niet lid wil
worden. Trainingslid worden bij de Jongste Jeugd kan altijd. Maar of er ook competitie
gespeeld kan worden, hangt af van de ruimte die er nog is in de teams. Vraag op het
moment van lid worden even naar de mogelijkheden.

Nieuwe leden

Nieuwe Jongste Jeugdleden die gedurende het seizoen lid worden, krijgen de mogelijkheid om
trainingslid te worden zodat zij de basis van het hockey onder de knie kunnen krijgen. Het team
waaraan het trainingslid wordt toegevoegd, is niet per definitie hetzelfde team als de
proeftrainingen.
Het tijdens een seizoen toevoegen van nieuwe leden aan bestaande competitieteams (spelen van
wedstrijden) is niet vanzelfsprekend en kan alleen:
-

-

6.

als het nieuwe lid de basis van het hockey voldoende onder de knie heeft;
mits er ruimte is in de teams;
op vaste momenten (doorgaans na de herfstvakantie en in maart bij start van de tweede
helft van het reguliere seizoen; uitzondering geldt als een team tekort komt en nieuwe
aanwas daardoor zeer welkom is. Dan kan besloten worden iemand op een eerder moment
competitie te laten spelen als dit hockey technisch mogelijk is);
de inschrijfdatum is bepalend op het moment dat er meer nieuwe leden dan plekken zijn in
de competitieteams;
bij voldoende aanwas tijdens een seizoen kan gestart worden met een nieuw team binnen de
categorie (dit zal vooral kunnen spelen bij de 3-tallen). Dit geldt tijdens een seizoen. Aan het
begin van een seizoen worden nieuwe leden bij voorkeur toegevoegd aan bestaande teams.

Funkey/Froggies

De Funkey en Frogggies zijn trainingsgroepen. Beide groepen trainen 1 uur per week op
woensdagmiddag. Bij de start van het seizoen (begin september) stromen kinderen door naar de
volgende groep (indien van toepassing).
-

De Funkey is een trainingsgroep voor de leeftijd ca. 4/5 jaar (groep 1 en 2 van de basisschool).
Spelenderwijs maken ze kennis met hockey.
De Froggies is voor de leeftijd van ca. 6 jaar (groep 3 van de basisschool). In deze groep krijgen de
kinderen de verschillende hockeytechnieken en -vormen aangeleerd in de vorm van afwisselende
spellen en oefeningen. En de Froggies worden in de loop van het seizoen voorbereid op het 3-tal
hockey tijdens de training. Daarnaast organiseert de club in het voorjaar een aantal
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oefenwedstrijdjes op zaterdagochtend als voorbereiding op het volgende seizoen als ze 3 tegen 3
competitie gaan spelen.

7.

Begeleiding teams

Binnen de Jongste Jeugd zorgt de Technische Commissie voor trainers voor de teams. De begeleiding
van de wedstrijden wordt door de ouders gedaan. Zij worden bij de wedstrijden ingezet als coach en
spelbegeleider:
-

3-tallen: idealiter twee coaches (1 coach per 3-tal veld) en een aantal ouders die roulerend
fluiten.
6- en 8-tallen: 1 (of 2 coaches) en een aantal ouders die rouleren fluiten OF twee coaches
waarvan steeds 1 ouder coacht en 1 ouder het spel begeleidt.

De Jongste Jeugd Commissie inventariseert voor de start van het seizoen wie van de ouders deze
taken op zich wil nemen.
Coaches ontvangen ondersteuning van de club in de vorm van een schriftelijk document met
informatie en in de vorm van coachavonden die de Technische Commissie organiseert.

8.

Wintercompetitie en zaalhockey

Binnen de Jongste Jeugd van VMHC Spitsbergen spelen de 3-tallen de midwintercompetitie (5
wedstrijden in de periode januari en februari). De 6- en 8-tallen spelen zaalcompetitie (5/6
speeldagen in de periode december tot en met februari en ca. 8 zaaltrainingen). Voor het zaalhockey
moet apart ingeschreven worden en hieraan zijn extra kosten verbonden. Gedurende het zaalseizoen
blijven deze teams ook 1x per week buiten trainen.

9.

Trainingen

De trainingen vinden het hele hockeyseizoen plaats behalve in de vakanties. Dit is van ca. eind
augustus tot ca. half juni. Er is nog een aantal uitzonderingen dat er geen training is. Dit wordt vooraf
gecommuniceerd.
Funkey, Froggie en 3-tallen hebben 1x per week training op woensdagmiddag.
6- en 8-tallen hebben 2x per week training op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag.

10. 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 als ze in steeds grotere teams gaan hockeyen. 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.

5

-

-

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.
Te veel kliekjesvorming zorgt ervoor dat nieuwe instroom minder makkelijk opgenomen
wordt in een team en dat een team die lang samen hockeyt ook richting het einde van de
jongste jeugd en richting de jeugd lastig kan omgaan met nieuwe samenstellingen. Dat is een
van de redenen dat veel clubs en ook VMHC Spitsbergen als visie heeft om binnen de Jongste
Jeugd teams niet alle jaren in dezelfde samenstelling te laten spelen.

Wat verstaan we onder 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.

Vragen om toelichting mag mits op een normale wijze geformuleerd
De club kan zich voorstellen dat ouders soms vragen hebben bij keuzes die gemaakt worden, zeker
als het gaat om de indeling van teams. Stel je vragen vooral als je behoefte hebt aan een toelichting.
VMHC Spitsbergen heeft hierbij als stelregel dat we graag vragen van onze leden beantwoorden en
dat ook zeker doen, mits ze op een normale wijze zijn geformuleerd.

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, ervoor zorgt dat groepen leden
gelijk behandeld worden en uitzonderingen onderbouwd kunnen worden.
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