Uitleg teamindeling HC Eersel
Inleiding
Ieder jaar is er een spannende periode voor spelers (m/v) (en hun ouders) waarin bekend wordt in
welk team ze het volgende seizoen gaan spelen. Dit document neemt jullie mee in de achtergrond
van dit proces.
HC Eersel streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten
verlopen. De doelstelling hierbij is dat we voor iedere speler een plek in een team vinden waarbij hij/zij zowel
sportief als sociaal gezien het beste past zodat spelplezier voorop staat. Verschillende interpretaties van
hockeykwaliteit en bepaalde voorkeuren van teams, spelers en ouders zorgen wel eens voor discussie. Daarom
vinden we het belangrijk om de criteria voor teamindelingen op een duidelijke manier te verwoorden.
De Technische Commissie met lijncoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de teamindeling. Zij worden daarbij
ondersteund door coaches en trainers die de input leveren over de hockeykwaliteiten van de spelers.
Leeftijdscategorie
Er zijn de volgende leeftijdscategorieën: senioren (> 18 jaar), junioren (10 -18 jaar) en Jongste Jeugd (4 – 10
jaar). HC Eersel hanteert voor de teamindeling de leeftijdsgrenzen van de KNHB. Langer in een
leeftijdscategorie (F, E, D etc) blijven mag normaliter niet, tenzij dispensatie verkregen wordt. Vervroegde
plaatsing in een oudere leeftijdscategorie, bv een speler met D-leeftijd wordt in een C-team geplaatst, is wel
toegestaan. Het lukt niet altijd om een elftal binnen een leeftijdscategorie compleet te maken. In dat geval
kunnen we beslissen spelers vervroegd door te schuiven. Daarbij wordt de overweging gemaakt of dit zowel
sociaal als fysiek bij de betreffende speler past.
Prestatieteams
Vanaf de D-categorie is het eerste elftal het prestatieteam, de overige elftallen zijn recreatieve teams. Mensen
(en dus ook kinderen) zijn op verschillende manieren gemotiveerd. Sociaal gemotiveerde spelers maak je er
niet blij als je constant druk op ze legt en van ze verwacht dat er gepresteerd moet worden. Andersom maak je
prestatief gemotiveerde spelers niet gelukkig als je ze alleen maar "gezellig" benadert. Zij willen steeds op
niveau spelen dat bij hun ambitie past; hockey is een wezenlijk onderdeel van hun leven.
De combinatie van talent in aspecten als techniek, tactiek, mentaliteit, uithoudingsvermogen, kracht, snelheid
en behendigheid bepalen of een speler uiteindelijk in een prestatieteam geplaatst wordt. Dat wordt gedurende
het seizoen enkele keren met de coaches en trainers bekeken.
Een prestatieteam speler heeft rechten, maar ook plichten. Zo kan er meer getraind worden, worden
tegenprestaties gevraagd, zoals meehelpen bij het verzorgen van trainingen of het mede-organiseren van
wedstrijden of evenementen.
Recreatieve teams
De tweede/derde teams van senioren en junioren (A, B, C, D) zijn de recreatieve teams. Bij alle Jongste Jeugd
(JJ) teams (E- en F) wordt nog geen onderscheid gemaakt en zijn dus allemaal recreatieve teams. Bij de E8tallen wordt al wel voorzichtig gekeken naar de ontwikkeling van de spelers. Het komen tot een prettige en
evenwichtige teamsamenstelling, waarbij zowel het sociaal aspect als ook spelplezier voorop staat is het
belangrijkste uitgangspunt.
De lijncoördinatoren formeren de teams op basis van gegevens van coaches en trainers en het eventueel
ingevulde wensenformulier. Bij de jongste jeugd wordt vooral gekeken naar plezier in het spel en met elkaar.
De KNHB houdt voor de jongste jeugd ook geen standen bij omdat "Het spelplezier van groter belang wordt
geacht dan het competitie-element (KNHB, standenmotor)”.
Tijdens het seizoen worden de junioren en JJ-teams qua klasse door de KNHB een aantal keer opnieuw
ingedeeld zodat het team tegen zoveel mogelijk gelijkwaardige tegenstanders speelt.
D jeugd
Het beleid van de KNHB is om vanaf ca 12 jaar selectie toe te passen. HC Eersel neemt dit beleid grotendeels
over en er wordt vanaf 2e-jaars D-leeftijd selectie toegepast.

Methodiek selectie
● Teams worden samengesteld op basis van leeftijd, hockeykwaliteit en wensen zoals aan ons bekend
gemaakt middels het inventarisatieformulier. Beoordeling en besluitvorming, kortom de uitvoering van
het vastgestelde selectiebeleid, valt onder de verantwoordelijkheid van de TC/lijncoördinatoren. Het
beoordelen van de hockeykwaliteiten vindt plaats met behulp van het SpelerVolgSysteem (SVS). Met deze
tool wordt door coaches en trainers input verzameld over ieders hockeykwaliteiten. Deze input is dus
gebaseerd op de prestaties gedurende het gehele jaar. Hiermee wordt voorkomen dat een
momentopname tijdens bv een selectiewedstrijd bepalend wordt voor de indeling. Een momentopname
kan namelijk door spanning en/of het hebben van een slechte dag, gemakkelijk afwijken van de
gemiddelde prestatie van een speler.
● Bij hockeykwaliteiten wordt niet alleen gekeken naar snelheid, techniek en vaardigheid in het veld, maar
ook naar de motivatie, coachbaarheid en fanatisme tijdens trainingen en wedstrijden.
● Het is geen garantie dat een speler die nu in een prestatieteam speelt in het opvolgende seizoen
automatisch weer geselecteerd wordt voor het prestatieteam. Er zijn meerdere factoren die uiteindelijk
bepalen of een speler wel of niet in een prestatieteam wordt geplaatst.
● De indeling voor de recreatieve teams wordt gedaan met zoveel mogelijk inachtneming van
vriendjes/vriendinnen en overige voorkeuren.
● In bijzondere omstandigheden kan van bovenstaande richtlijnen afgeweken worden, hier zal dan een
onderbouwing voor gegeven worden.

Keepers
Keepers worden in alle lijnen door de keeperstrainer, de TC, en indien nodig in overleg met de teamtrainers
coaches, geselecteerd voor het prestatieteam. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van de keeper
gedurende het gehele jaar, naar zijn/haar houding en inzicht bij wedstrijden en naar de mentaliteit en inzet
tijdens de trainingen.
Indeling bij vriendjes of vriendinnen
Zeker bij de jongste jeugd (F- en E-lijnen) krijgen wij vaak het verzoek om kinderen bij bepaalde vriendjes of
vriendinnen in te delen of teams ongewijzigd door te laten stromen in het nieuwe seizoen. Uiteraard staat
spelplezier voorop en proberen wij hiermee rekening te houden, maar omwille van evenwichtige teamgroottes
is dit niet altijd mogelijk. Het bij elkaar houden van teams vanaf de F tot aan de junioren heeft niet de voorkeur.
Ook bij de junioren en senioren ontvangen we geregeld dergelijke verzoeken. Voor de prestatieteams is het
uitdrukkelijk niet mogelijk om in te delen op basis van verzoeken. Deze teams worden primair samengesteld op
basis van hockeykwaliteiten. Voor de recreatieve teams proberen wij wel zoveel mogelijk aan deze verzoeken
te voldoen.
Matching het gehele jaar door
Het kan gebeuren dat in de loop van het seizoen een speler niet tot zijn/haar recht komt in een team.
Bijvoorbeeld vanwege sociale redenen bij de recreatieve teams, of hockey-technische verschillen bij de
prestatieteams. Dan is het mogelijk dat in overleg met de TC/lijncoördinator, coach, trainer, ouders en speler,
hij of zij van team wisselt. Hiermee moeten we echter zeer terughoudend zijn om veelvuldige verschuivingen
en daaruit volgende sneeuwbaleffecten te voorkomen.
Contact
Voor kinderen (en/of ouders) is het soms niet duidelijk waarom een speler niet in het bepaald team is
geplaatst. Teamindeling en matching kunnen dus gepaard gaan met vragen en opmerkingen, soms direct, maar
helaas soms ook “langs de lijn”. Indien gewenst kan met de lijncoördinator een afspraak worden gemaakt voor
nadere uitleg.
Tot slot
De basis blijft altijd spelplezier voor iedereen.

