
Routekaart naar de teamindelingen voor seizoen ’21-‘22
We gaan op dezelfde, beproefde, vorm en methode als voorgaande jaren door om tot
nieuwe teams te komen, maar met een paar verbeteringen.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

● Tot en met de E6 gaan we uit van het met plezier leren ontdekken en onder de knie
krijgen van hockey; we zullen teams samenstellen op basis van deze uitgangspunten.

● Dan komt daar vanaf de E8 het element ‘gelijkgestemdheid’ bij. We gaan meer
kijken naar de motivatie en motoriek van de spelers.

● In de D lijn voegen we daar het element ‘Techniek’ in het samenstellen van de teams
bij. We selecteren in deze lijn nog niet.

● Vanaf de C lijn wordt er dan geselecteerd op ‘sterkte’.

NIEUW in 2021 bij de samenstelling(en):

● Voor een afgewogen sociale cohesie binnen de club kan iedere speler een koppel
maken met een ‘vriend/ vriendin’ en deze zullen dan samen worden ingedeeld. Dat
geldt voor alle lijnen met uitzondering van de eerste teams. Indien 1 speler uit een
koppel wordt geselecteerd voor een eerste team, echter liever als koppel wordt
ingedeeld, houdt de TC het laagste niveau van de twee spelers aan voor de indeling
en kan de geselecteerde speler niet deelnemen aan een eerste team.

● Ieder jeugdlid (of zijn/haar ouders/verzorgers) kan het formulier gebruiken. Hierop
kan de voorkeur dan worden aangegeven. Het gebruik van dit formulier wordt
uiteraard uitgelegd bij plaatsing op de site. De deadline voor het insturen van het
formulier is 1 mei 2021.

● Tot en met de E6 worden de teams samengesteld door loting op basis van de
dorpskernen met inachtneming van de opgegeven koppels (2 Vreeland, 2 Loenen
aan de Vecht, 2 Breukelen etc.).

● Voor de F en de E6 jeugd is het formulier dus verplicht en vanaf de E8 niet meer.
Zodra het formulier wordt gebruikt, kies je dus automatisch niet voor een eerste
team.

Planning:

April
● TIPS formulieren worden verstuurd naar coaches en trainers voor 14 april

aanstaande. TC en hoofdtrainer hebben gesprekken met coaches van eerste teams
ter evaluatie.

● 10 minuten gesprekken met coaches van de niet-eerste teams met TC en lijnco.
● Opzeggingen en aanmeldingen in kaart gebracht door TC, Lijnco’s en

ledenadministratie Deadline opzeggingen: 1 mei 2021.
● Alle jeugdspelers (vanaf C) krijgen de vraag met wie ze graag een koppel willen

vormen in het team van volgend jaar. Deadline voor inlevering: 01 mei 2021.
● Alle Jongste Jeugd tot met de D krijgen de vraag om aan te geven met wie ze een

koppel wensen te maken. Koppels worden alleen gemaakt als de wens wederzijds is.
● Op zaterdag 10 en 17 april wordt er gehockeyd (Reigercompetitie).
● Meivakantie 24 april tot en met 7 mei.
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Mei:
● Tijdens de laatste week van de meivakantie wordt er weer getraind vanaf 10 mei, in

een aangepast schema (komt nog op de site)
A-C jeugd:

● Op basis van de TIPS formulieren en de inzichten van coaches/ trainers wordt er een
groep uitgenodigd voor de selectietraining: 19 mei 2021

● Op die dag zijn er geen overige trainingen
● De eerste (voorlopige) teams gaan trainen in grote trainingsgroepen van tussen de

16 -20 spelers (4x gedurende twee weken): vanaf 24 mei 2021
● Niet-eerste -teams gaan trainen in de lijn/groep van komend seizoen (4x gedurende

twee weken): vanaf 24 mei 2021. Nieuw trainingsschema vanaf 23 mei op de site.

Juni:
● Voor 7 juni 2021 wordt de indeling van alle teams voor volgend jaar bekend
● Na 7 juni 2021 wordt er getraind in de nieuwe samenstelling
● 28 juni -2 juli laatste trainingsweek

Uitgangspunten selectiebeleid (vanaf C leeftijd):

● Door het seizoen heen, bekijkt de TC zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen;
● De hoofdtrainer maakt onderdeel uit van de Technische Commissie;
● Gedurende het seizoen heeft de TC nauw contact met de trainers/ coaches ten

aanzien van opvallende spelers en voeren gesprekken met spelers die moeite
hebben met niveau in positieve en negatieve zin. Een eventueel dergelijk gesprek
wordt gevoerd door minimaal 1 lid van de technische commissie, de trainer/coach,
de speler en (een van) de ouders;

● Gedurende het seizoen worden n.a.v. de zaal- en de veldcompetities TIPS
formulieren verstuurd naar alleen de trainers en de coaches vanaf de E6 teams. Zoals
gemeld wordt er in de E6 tot en met de D niet geselecteerd. We willen wel graag
dat die coaches en trainers feedback geven over spelers en hierdoor hebben we
progressie in beeld door de jaren heen. Dat kan dus nog niet op alle punten maar
zeker al wel een aantal. TIPS staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid
en geeft een inzicht over het functioneren van een speler in een team. Per
hoofdcategorie zijn er twee of meer vragen allemaal met een cijfer worden
beoordeelt en daar wordt door de TC een gemiddelde van gemaakt. Bij LMHC telt
de P van persoonlijkheid dubbel mee.

● Deze formulieren dienen ter input voor de beeldvorming;
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● De hoogst gerankte spelers worden uitgenodigd voor de selectietraining voor de
eerste teams.

● Tegelijkertijd worden de koppels samengesteld en zijn de Lijnco’s per lijn aan het
inventariseren hoeveel spelers er per lijn zijn, vervolgens het aantal te vormen teams
en vervolgens kan er door hen al een groot deel worden ingedeeld.

● Blijft er twijfel ten aanzien van de indeling dan volgt overleg tussen de Technische
Commissie, lijnco indien nodig en de trainer die de speler het vaakst heeft gezien.
Een van de hoofdtrainers is dan ook aanwezig. Het kan ook voorkomen dat we de
motivatie checken bij ouders;

● Dan volgen trainingsgroepen van +/- 20 spelers (circa 4 trainingen)  en kunnen de
laatste beslissingen worden genomen;

● Indelen gebeurt nooit door 1 persoon maar altijd door meerdere (professionele)
trainers en leden van de TC. De hoofdtrainer heeft het laatste woord.

● De teams worden definitief samengesteld en gecommuniceerd via de website;
● Communicatie ten aanzien van de teamindelingen met spelers en ouders van spelers

verloopt per e-mail naar een lijnco met een cc naar de Technische Commissie.
Eventuele vervolgacties zijn in gespreksvorm face-to-face tussen spelers, lijnco, de
TC en eventueel met ouders.


