
Protocol Teamindeling junioren VMHC Spitsbergen  
Elk kind vinden wij even belangrijk.   

Voor de breedtesportteams geldt dat sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan. Omdat de 
teamgeest en saamhorigheid doorgaans het sterkst is bij teams waarin de onderlinge verschillen niet 
te groot zijn, streven wij er naar alle kinderen op basis van zijn/haar spelniveau in te delen, waarbij 
het sociale aspect niet vergeten wordt.  

  

Algemeen  

1. VMHC Spitsbergen houdt zich bij de indeling van de juniorenteams aan de 
leeftijdscategorieën zoals deze zijn opgesteld door de KNHB. In clubbelang kan hier vanaf worden 
geweken. Hierbij kan een jongere speler aan een team worden toegevoegd. Een oudere speler 
toevoegen wordt door de KNHB niet toegestaan.  

2. Afhankelijk van het aantal leden wordt het aantal en de grootte van de teams per 
leeftijdscategorie vastgesteld.   

3. Spelers van hetzelfde hockey technische niveau* en van dezelfde leeftijdscategorie zullen 
zoveel mogelijk bij elkaar worden geplaatst, waarbij het sociale aspect niet wordt vergeten, maar 
wel ondergeschikt**.  

4. Indien mogelijk wordt de D-jeugd verdeeld in eerste en tweede jaars D-teams. Vanaf de C-
jeugd wordt gespeeld in gemengde eerste/tweede jaars teams. Hierdoor veranderen de teams 
jaarlijks van samenstelling.  

5. Communicatie over de uiteindelijke teamsamenstelling naar de betrokkenen vindt plaats na 
de laatste competitiedag van het seizoen.  

6. Spelers (of hun ouders) kunnen gedurende één week na publicatie bij de JC/TC een nadere 
toelichting vragen en eventuele bezwaren kenbaar maken. De JC/TC zal deze bezwaren zo mogelijk 
binnen twee weken behandelen en de uitkomst daarvan aan de belanghebbenden mededelen.   

7. Spelers (of hun ouders) kunnen in laatste instantie schriftelijk bij het bestuur in beroep gaan 
tegen het indelingsresultaat.   

8. De definitieve indeling zal uiterlijk in de week voorafgaand aan de eerste trainingen  van het 
nieuwe seizoen worden gepubliceerd op Spitsweb.  

9. (Duo-)keepers worden door de keeperscommissie geselecteerd en in samenspraak met de 
technische en juniorencommissie ingedeeld.  

  

*Hockeytechnisch niveau bepalen  

Om het technisch niveau van spelers te bepalen maken we gebruik van:  

1. Combinatietrainingen   
2. TIPS  
3. Aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden  



4. Inzet/instelling bij trainingen en wedstrijden  

  

1. Combinatietrainingen:  2 keer per seizoen (najaar en voorjaar)  wordt een reguliere training 
vervangen door een training met 2 of 3 teams uit dezelfde breedtesport leeftijdscategorie. 
Deze training bestaat uit technische oefeningen en een partijtje en wordt gegeven door de 
vaste trainers van alle deelnemende teams. De trainers geven hun bevindingen door aan de 
juniorencommissie.  
  

2. TIPS: TIPS staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid: De TIPS worden 2 keer 
per seizoen (najaar en voorjaar) door trainers en coaches ingevuld. Bij het invullen van de 
TIPS worden spelers van een team onderling vergeleken. Naast de score op de verschillende 
onderdelen, wordt een kwaliteit en een verbeterpunt voor elke individuele speler aangeven. 
Nadat trainer en coach ieder afzonderlijk de TIPS hebben ingevuld, gaan zij er samen over in 
gesprek. In individuele gesprekjes en/of teambespreking worden de punten met de spelers 
besproken; dit met het doel speler en team verder te helpen in hun ontwikkeling.  
  

3. Aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden: Gedurende het seizoen wordt afwezigheid (met 
of zonder geldige reden) geregistreerd.   
  

4. Inzet/instelling bij trainingen en wedstrijden: We trainen en spelen voor ons plezier. We 
bederven elkaars plezier  door lollen en dollen of negatief gedrag.  
  

Spelers die op basis  van bovenstaande positief opvallen  worden aan het eind van het seizoen 
uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure voor de prestatieteams.  

Spelers die niet voor de selectieprocedure in aanmerking komen zullen door de JC, volgens de 
hierboven onder algemeen beschreven procedure, in teams worden ingedeeld.  

De selectieprocedure wordt jaarlijks in overleg tussen TC en JC vastgesteld en vooraf op Spitsweb 
gepubliceerd.  

  

** Sociale voorkeuren  

1. Bij de samenstelling van prestatieteams wordt geen rekening gehouden met sociale 
voorkeuren.  

2. Bij de hoogste breedtesportteams  wordt eerst naar spelniveau gekeken en daarbinnen waar 
mogelijk rekening gehouden met de opgegeven sociale voorkeuren.  

3. Bij de lagere  breedtesportteams tellen spelniveau en sociale voorkeuren even zwaar.  

De sociale voorkeuren worden medio april geïnventariseerd door middel van een mail waarin 2 
namen van leden uit de eigen leeftijdscategorie mogen worden aangegeven.   

  

Nieuwe leden  

We onderscheiden twee soorten nieuwe leden  



1. Met hockeyervaring  
2. Zonder hockeyervaring  

1a.Overkomend van een andere hockeyvereniging: Op basis van de klasse waarop bij de voorgaande 
vereniging is gespeeld, wordt overgegaan tot een voorlopige plaatsing. Na 3 weken wordt de speler 
definitief geplaatst in een team.  

1b. Oud-leden worden op basis van hun spelershistorie voorlopig in een team geplaatst. Na 3 weken 
wordt de speler definitief geplaatst in een team.  

  

2. Zonder hockeyervaring: De speler wordt als trainingslid bij een team geplaatst totdat hij/zij de 
basisvaardigheden onder de knie heeft (ter beoordeling van de trainers) en kan deelnemen aan de 
competitie.  

Nb. Nieuwe leden kunnen niet worden geplaatst als het max. aantal spelers van 16  wordt 
overschreden en doorschuiven van spelers niet mogelijk of wenselijk is.  


