
      

1 
 

 

Technisch kader en Afspraken D jeugd 2022-2023 – Loenense MHC 

 

Inleiding 

In dit document wordt de praktische toepassing van het beleid van de KNHB ten aanzien van de D lijn 

binnen onze club beschreven. Meer informatie betreffende het beleid van de KNHB is te vinden op 

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/visie-op-de-ontwikkeling-van-

hockeyers  

Toepassing visie KNHB op Loenense MHC Meisjes en jongens D. 

Afspraken – Algemeen 2022-2023 

Voor de jongens zijn er in 2022-2023 2 teams verdeeld in 2 groepen: 

• D1 

• D2 

Deze zijn ingedeeld op basis van motoriek en gelijkgestemdheid.  

Voor de meiden zijn er vier teams verdeeld in drie groepen: 

• D1 

• D2 

• D3 en D4  

De groepen onderscheiden zich d.m.v. motoriek en gelijkgestemdheid. Ieder team binnen de derde 

groep is aan het begin van het seizoen qua niveau gelijkwaardig. De teams binnen deze groep 

worden ook in dezelfde klasse ingeschreven bij de hockeybond. De meiden binnen de derde groep 

worden over twee teams verdeeld door de lijncoördinatoren in overleg met de TC en de trainers. 

Hier wordt rekening gehouden met vriendinnen die bij elkaar in het team willen. 

Het begeleidingsteam kan uit meerdere personen bestaan. Er is één persoon aanspreekpunt voor de 

club.  

De hockeyclub stimuleert dat kinderen ook andere sporten en hobby’s hebben, spreekt kinderen aan 

op het teambelang, maar laat ook ruimte voor andere activiteiten die incidenteel tijdens hockeytijd 

kunnen plaatsvinden (uiteraard als er genoeg kinderen overblijven om een wedstrijd te spelen). 

Coaches, kinderen en ouders nemen daar samen de verantwoordelijkheid om de juiste balans te 

vinden. 

Afspraken teamindelingen 

De teamindelingen worden gedaan aan de hand van TIPS scores vaak aangevuld met input van 

trainers en coaches van het afgelopen en aankomende jaar. De coördinatie ligt in handen van de TC 

waarbij de hoofdtrainer van Loenen een belangrijk laatste woord heeft. Er wordt dus niet 

geselecteerd middels selectietrainingen. De bond zegt daar het volgende over: 

“Tot de leeftijd van twaalf jaar moeten kinderen vooral plezier hebben in sporten, verschillende 

sporten beoefenen, motorische vaardigheden opdoen en in hun eigen sociale omgeving dicht bij de 
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vereniging met vriendjes en vriendinnetjes spelen. Naast de stress die selectietrainingen met zich 

meebrengen, is het nagenoeg onmogelijk om op zo’n jonge leeftijd talent te herkennen. Bij veel 

kinderen drijft het talent pas op veel latere leeftijd naar boven. Het heeft dus nog geen zin om al zo 

vroeg scherp te selecteren. Niet geselecteerde kinderen voelen zich bovendien vaak minder serieus 

genomen en verliezen hun plezier. Veel kinderen die wél op deze leeftijd worden geselecteerd gaan 

vervolgens heel veel trainen, terwijl er geen garantie kan worden gegeven voor het worden van een 

topspeler of -speelster, met als gevolg dat een groot deel afhaakt voor hun achttiende.” 

 


