INDELINGSBELEID CMHC
1.

Introductie

De regels zoals vastgesteld door de KNHB vormen de basis van het indelingsbeleid. Waar nodig zijn er
aanpassingen gemaakt, bijvoorbeeld om rekening te houden met de grootte van onze club. De manier
waarop er wordt ingedeeld staat zo helder en transparant mogelijk beschreven. Echter, bij het indelen
van de teams komt het soms voor dat er een beslissing moet worden genomen op grond van subjectieve
argumenten. Voor deze beslissingen draagt de voorzitter TC de eindverantwoordelijkheid.
Bij de teamindeling staan de volgende doelstellingen voorop:
Hockeyplezier
Verbeteren op elk niveau
Teamspirit

2.

Leeftijdscategorieën

Leeftijd

Categorie/Lijn

Toelichting

Selectiecriteria

5–6

Benjamins

Geen competitie

Leeftijd

7

F

3-tallen op 1/8 veld

Leeftijd en sociale gronden

8

E6

6-tallen op ¼ veld

Leeftijd en sociale gronden

9

E8

8-tallen op ½ veld

Leeftijd en sociale gronden

10 – 11

D

12 – 13

C

14 – 15

B

16 – 17

A

Sterkte

18+

Senioren

Sterkte

3.

Spelbeleving en sociale gronden
Elftallen op heel veld

Sterkte
Sterkte

Indelings- en selectiecriteria

3.1 E – F jeugd: leeftijd en sociale gronden
De indeling gebeurt op leeftijd (waarbij de peildatum 1 oktober is) en op sociale gronden. De voorzitter
TC kan bij een gegronde reden en in overleg met de ouders/verzorgers een uitzondering maken, welke
daarna alsnog goedgekeurd moet worden door de KNHB.
3.2 D lijn: spelbeleving en sociale gronden
Bij de D-lijn wordt er niet op sterkte geselecteerd, wat dus betekent dat niet automatisch de beste
hockey(st)ers in het 1e team worden ingedeeld. Wel wordt er gekeken naar spelbeleving (enthousiasme,
aanwezigheid, coachbaarheid) en naar de sociale gronden, zoals vriendjes/vriendinnetjes, rijschema van
ouders naar omliggende dorpen, etc.. Wanneer er 2 teams gevormd worden, is het streven om beide
teams qua sterkte gelijkwaardig aan elkaar te maken. Wanneer er 3 teams (of meer) gevormd kunnen
worden, wordt er een 1e team gemaakt waarin spelbeleving voorop staat en andere teams waarin er
met name op sociale gronden wordt ingedeeld.
3.3 A – B – C lijnen: sterkte
In eerste instantie worden de spelers op sterkte geselecteerd, waarna de “Algemene criteria” zoals
beschreven in 3.4 mede van toepassing kunnen zijn. De selectie op sterkte wordt gedaan op basis van
input van de direct betrokken coaches en trainers, alsmede de indirect betrokkenen (lijncoördinator, TC
leden). De beoordeling van spelers en speelsters is geen momentopname, maar wordt gedurende het
seizoen op meerdere momenten gedaan en indien nodig aangevuld met een selectietraining.
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Het overleg tussen coaches, trainers en lijncoördinatoren gebeurt niet alleen binnen, maar ook tussen
de leeftijdslijnen. Dit om bijvoorbeeld een overstap te faciliteren van de C2 naar de B1.
3.4 Algemene criteria
a. Op basis van aantallen kan de TC beslissen om vervroegd door te schuiven naar een hogere lijn,
dan wel juist nog niet door te schuiven en leeftijdsdispensatie aan te vragen bij de KNHB;
b. De TC streeft naar een evenwichtige verdeling van 1e-jaars en 2e-jaars spelers binnen een team;
c. Spelposities in het veld spelen ook een rol. Bijvoorbeeld, bij een overdaad aan aanvallers in het
1e team, kan een speler toch nog bij het 2e team worden ingedeeld.

4.

Selectieproces

Gedurende het gehele seizoen bekijken lijncoördinatoren op meerdere momenten wedstrijden en
trainingen om zo, net als de trainers en coaches, een compleet beeld te krijgen van de spelers in de
betreffende lijn.
4.1 Begin maart
De lijncoördinatoren bespreken met de trainers en coaches de teams en bekijken daarbij de volgende
aspecten: spelbeleving, techniek, inzicht en sociale gronden.
4.2 Eind maart
De TC vraagt elk teamlid naar 2 namen van medespelers (sociale voorkeur) met wie zij graag volgend
seizoen in het team willen zitten.
a. Let op: dit is geen garantie, maar input voor de TC die haar best doet om een kind bij minimaal
één van zijn/haar voorkeuren in een team te plaatsen;
b. Binnen de 1e teams vanaf de C-lijn wordt er geen rekening gehouden met sociale voorkeur.
4.3 April
In april worden er, indien nodig, selectietrainingen gehouden. Na deze selectietrainingen en de daarop
volgende voorlopige indelingen van de 1e lijnteams, worden ook de overige teams ingedeeld. De
voorlopige indelingen worden gemaakt door de lijncoördinator in overleg met minimaal 2 andere TC
leden van een leeftijdslijn eronder en erboven, zodat er minimaal 3 TC leden bij de indeling betrokken
zijn. Waar nodig vindt nog nader overleg plaats met de coach en/of spelers.
Ook wordt er een inloopavond georganiseerd waarop de leden gelegenheid hebben om vragen te
stellen. Deze avond is uitsluitend bedoeld om het indelingsbeleid en proces toe te lichten.
4.4 Mei
De voorlopige indelingen worden met de coaches besproken tijdens een aparte vergadering, waarop de
TC een toelichting geeft op de gemaakte indelingen en een laatste controle wordt gedaan. Zo snel
mogelijk daarna worden de voorlopige indelingen gepubliceerd.
Dat betreft dan nog steeds voorlopige indelingen, omdat we als club dan nog in afwachting zijn van het
honoreren van dispensatieverzoeken bij de KNHB en eventuele nieuwe aanmeldingen of opzeggingen
(de uiterlijke datum voor opzeggingen is 1 juni). Het voorlopige karakter wordt uitdrukkelijk vermeld bij
de communicatie.
4.5 Juni
De definitieve indeling wordt door de TC gemaakt, vervolgens tijdens een TC-vergadering formeel
goedgekeurd en daarna gepubliceerd.
Technische Commissie, maart 2021

NB: dit indelingsbeleid is door het Bestuur goedgekeurd in de Bestuursvergadering van 1 maart 2021
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