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Beleid	  Teamindeling	  en	  Selectieprocedure	  	  
	  

Aan	  het	  einde	  van	  het	  lopende	  seizoen	  worden	  de	  teamindelingen	  voor	  het	  nieuwe	  seizoen	  geformeerd.	  De	  
commissaris	  en	  lijncoördinatoren	  van	  de	  Technische	  Commissie	  Junioren	  (TCJ)	  en	  de	  Technische	  Commissie	  
Jongste	  Jeugd	  (TCJJ)	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  teamindeling	  van	  de	  breedte	  teams.	  	  
De	  Technisch	  Manager	  Selectie	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  selectieteams.	  Het	  bestuur	  is	  eindverantwoordelijk	  
voor	  alle	  teamindelingen.	  	  
	  
De	  voorlopige	  teamindelingen	  zullen	  worden	  gepubliceerd	  op	  de	  site	  van	  MHC	  Bennebroek	  rond	  half	  juni	  en	  
uiterlijk	  een	  week	  voor	  aanvang	  van	  de	  zomervakantie.	  Spelers	  (of	  hun	  ouders)	  kunnen	  gedurende	  één	  week	  
na	  publicatie	  bij	  de	  betreffende	  TC	  een	  nadere	  toelichting	  vragen	  en	  eventuele	  bezwaren	  kenbaar	  maken.	  De	  
TC	  zal	  deze	  bezwaren	  zo	  mogelijk,	  binnen	  twee	  weken	  behandelen	  en	  de	  uitkomst	  daarvan	  aan	  de	  
belanghebbenden	  mededelen.	  
De	  definitieve	  teamindelingen	  moeten	  uiterlijk	  een	  week	  voor	  aanvang	  van	  de	  competitie	  bekend	  worden	  
gemaakt.	  
	  
De	  richtlijnen	  en	  procedures	  die	  worden	  gehanteerd	  voor	  de	  teamindelingen	  en	  selecties,	  worden	  hierna	  
besproken.	  Deze	  richtlijnen	  en	  procedures	  zijn	  sterk	  richtinggevend	  bij	  de	  nieuwe	  teamsamenstelling,	  
uitzonderingen	  zijn	  echter	  mogelijk.	  
	  
Algemeen	  
MHC	  Bennebroek	  kijkt	  bij	  de	  teamindeling	  naar	  de	  lange	  termijn.	  Dit	  betekent	  dat	  er	  altijd	  verder	  dan	  één	  
seizoen	  vooruit	  wordt	  gekeken	  om	  eventuele	  numerieke	  uitdagingen	  voor	  te	  kunnen	  zijn.	  
	  
Ieder	  seizoen	  wordt	  de	  indeling	  opnieuw	  gedaan.	  Dat	  een	  speler	  het	  ene	  seizoen	  in	  een	  selectie-‐	  of	  
breedteteam	  zit,	  wil	  niet	  zeggen	  dat	  dit	  het	  seizoen	  daarna	  ook	  zo	  is.	  Het	  doel	  hiervan	  is	  iedereen	  die	  daarvoor	  
in	  aanmerking	  komt	  een	  evenredige	  kans	  te	  geven	  in	  een	  selectieteam	  te	  komen	  als	  die	  ambitie	  er	  is.	  
Helaas	  lukt	  het	  niet	  altijd	  een	  kind	  in	  het	  voor	  hem/haar	  meest	  geschikte	  team	  te	  plaatsen,	  doordat	  de	  
aantallen	  en	  het	  spelniveau	  binnen	  een	  lijn	  niet	  in	  balans	  zijn.	  
	  
De	  teamsamenstelling	  staat	  in	  beginsel	  voor	  een	  heel	  seizoen	  vast.	  Uitzonderingen	  zijn	  echter	  daargelaten,	  
zoals;	  

1) Doorzetting	  van	  een	  speler	  uit	  een	  lager	  team	  door	  een	  opzegging	  of	  ernstige	  blessure	  van	  een	  speler	  
gedurende	  het	  seizoen.	  

2) Terugplaatsing	  van	  een	  selectiespeler	  door	  onvoldoende	  motivatie	  of	  langdurige	  blessure.	  
	  
De	  basis	  voor	  de	  teamindeling	  is	  als	  volgt:	  

1) Bepalingen	  KNHB	  	  bijvoorbeeld	  leeftijdscategorieën	  (peildatum	  hiervoor	  is	  1	  oktober)	  
2) Numeriek:	  hoeveel	  spelers/speelsters	  hebben	  we	  in	  een	  bepaalde	  leeftijdscategorie.	  

	  
 

Spelersbeoordelingen	  |	  TIPS	  |	  coachgesprekken	  
	  

Gedurende	  het	  seizoen	  zal	  de	  lijncoördinator	  van	  de	  TC’s	  naar	  wedstrijden	  en	  trainingen	  kijken	  van	  de	  lijn	  
waarvoor	  hij	  verantwoordelijk	  is.	  Naar	  het	  einde	  van	  het	  seizoen	  toe	  zal	  hij	  ook	  de	  in	  zijn	  lijn	  instromende	  
teams	  gaan	  beoordelen	  middels	  aanwezigheid	  bij	  wedstrijden	  en	  trainingen,	  dit	  in	  samenwerking	  met	  de	  
andere	  lijncoördinator.	  Het	  is	  van	  belang	  dat	  de	  coördinator	  de	  spelers	  in	  zijn	  lijn	  (en	  die	  daaronder)	  goed	  kent	  
qua	  hockeyniveau	  en	  afweet	  van	  eventuele	  bijzondere	  situaties.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  2	  evaluatiemomenten	  van	  de	  coaches	  en	  trainers	  (november/december	  en	  maart/april)	  
middels	  TIPS.	  	  TIPS	  is	  een	  beoordelingssysteem	  in	  ons	  ledenadministratiesysteem	  LISA	  waarbij	  teamtrainers	  en	  
-‐coaches	  beoordelen	  op	  Techniek,	  Inzicht,	  Persoonlijkheid	  en	  Snelheid.	  
Het	  doel	  van	  deze	  evaluaties	  is	  het	  vaststellen	  van	  de	  ontwikkelingslijn	  van	  de	  speler/speelster.	  	  
	  
Beoordeling	  november/december	  
De	  teamtrainer	  en	  –coach(es)	  vullen	  het	  TIPS	  beoordelingsformulier	  individueel	  in	  dat	  in	  LISA	  wordt	  
opengesteld.	  De	  TC	  informeert	  de	  teamtrainers	  en	  -‐coaches	  en	  ziet	  toe	  op	  een	  tijdige	  en	  volledige	  afwikkeling	  
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van	  de	  beoordeling.	  De	  TC	  toetst	  de	  ingevulde	  gegevens	  en	  voegt,	  indien	  van	  toepassing,	  zijn/haar	  eigen	  
bevindingen	  toe.	  Hiermee	  wordt	  een	  derde	  oordeel	  gegeven	  naast	  de	  teamtrainer	  en	  -‐coach.	  	  
	  
Beoordeling	  maart/april	  
De	  teamtrainers	  en	  -‐coaches	  worden	  opnieuw	  uitgenodigd	  een	  2e	  	  beoordelingsformulier	  in	  te	  vullen	  middels	  
TIPS.	  	  Zie	  hierboven.	  
	  
Coachgesprekken	  half/eind	  mei	  
In	  de	  laatste	  beoordelingsronde	  worden	  alle	  coaches	  uitgenodigd	  door	  de	  lijncoördinatoren	  van	  de	  TCJJ	  en	  TCJ	  
in	  het	  clubhuis	  van	  MHC	  Bennebroek.	  Gezien	  het	  feit	  dat	  iedere	  trainer	  en	  iedere	  coach	  op	  zijn/haar	  eigen	  
manier	  beoordeelt	  en	  daardoor	  de	  TIPS	  van	  teams	  dus	  niet	  optimaal	  vergelijkbaar	  zijn,	  is	  er	  ruimte	  voor	  een	  
mondelinge	  toelichting	  van	  de	  spelers	  door	  de	  coach.	  De	  lijncoördinator	  zal	  indien	  nodig,	  aanvullende	  
informatie	  bij	  de	  trainer	  opvragen.	  Een	  goede	  samenwerking	  is	  vereist	  tussen	  de	  lijncoördinatoren	  onderling	  in	  
verband	  met	  in-‐	  en	  uitstroom	  van	  de	  kinderen	  naar	  een	  andere	  lijn.	  
	  	  
	  

Teamindeling	  Jongste	  Jeugd	  |	  Pauwtjes,	  F	  en	  E	  	  
	  

Slechts	  in	  uitzonderlijke	  gevallen	  zullen	  kinderen	  doorschuiven	  naar	  een	  leeftijdscategorie	  hoger	  dan	  wel	  lager.	  	  
Dit	  kan	  alleen	  wanneer:	  
1)	  het	  qua	  aantal	  (numeriek)	  niet	  anders	  kan	  	  
2)	  een	  kind	  over	  een	  dermate	  uitzonderlijk	  talent	  beschikt	  dat	  hem/haar	  de	  uitdaging	  wordt	  geboden	  hoger	  te	  
spelen	  	  
3)	  een	  kind	  op	  basis	  van	  sociaal-‐emotionele	  aspecten	  in	  een	  lager	  team	  moet	  spelen	  	  
In	  deze	  gevallen	  is	  het	  altijd	  een	  afspraak	  voor	  één	  seizoen	  en	  zullen	  de	  ouders	  van	  het	  kind	  hierover	  worden	  
benaderd	  en	  geïnformeerd	  alvorens	  de	  publicatie	  van	  de	  teamindeling	  op	  de	  site	  van	  MHC	  Bennebroek	  
plaatsvindt.	  
	  
Bij	  de	  indeling	  van	  nieuwe	  kinderen	  worden	  de	  richtlijnen	  van	  de	  KNHB	  gehanteerd.	  Grofweg	  komt	  dat	  op	  het	  
volgende	  neer;	  kinderen	  kunnen	  instromen	  in	  de	  E-‐	  en	  F-‐teams	  mits	  zij	  voldoende	  trainingservaring	  hebben	  
opgedaan	  en	  er	  aan	  toe	  zijn	  wedstrijden	  te	  spelen.	  Per	  bestaand	  team	  kunnen	  er	  1	  à	  2	  nieuwe	  speler(s)	  worden	  
toegevoegd.	  Teams	  geformeerd	  door	  enkel	  nieuwe	  aanmeldingen,	  zullen	  later	  (na	  de	  herfstvakantie	  of	  na	  de	  
voorjaarsvakantie)	  in	  de	  competitie	  instromen.	  
	  
Pauwtjes	  groepen	  |	  Funkey	  Pauwtje,	  Mini	  Pauwtje,	  Pauwtje	  
De	  indeling	  van	  kinderen	  in	  de	  Pauwtjesgroepen	  wordt	  gedaan	  op	  basis	  van	  de	  richtlijn	  van	  de	  KNHB-‐	  district	  
Noord-‐Holland	  ten	  aanzien	  van	  leeftijdscategorieën	  (peildatum	  hiervoor	  is	  1	  oktober).	  Terughoudendheid	  is	  
gewenst	  bij	  vraag	  naar	  doorschuiven	  door	  de	  ouders	  in	  verband	  met	  schoolgroep.	  
	  
F-‐	  en	  1e	  jaars	  E	  
De	  indeling	  in	  de	  F-‐	  en	  1e	  jaars	  E-‐jeugd	  wordt	  gedaan	  op	  basis	  van	  gelijkgestemdheid.	  Dit	  betekent	  dat	  kinderen	  
op	  basis	  van	  hun	  intrinsieke	  motivatie,	  inzet	  en	  potentie	  in	  een	  team	  worden	  geplaatst.	  In	  principe	  is	  techniek	  
hierbij	  van	  ondergeschikt	  belang.	  Hierdoor	  ontstaat	  er	  een	  balans	  in	  het	  team	  en	  zijn	  de	  pieken	  aan	  de	  boven-‐	  
en	  onderkant	  zo	  minimaal	  mogelijk.	  Het	  spelplezier	  van	  alle	  kinderen	  komt	  hiermee	  ten	  goede.	  	  
	  
Daarnaast	  wordt	  er	  alléén	  indien	  mogelijk,	  rekening	  gehouden	  met	  sociale	  aspecten	  zoals	  
vriendjes/vriendinnetjes,	  woonplaats,	  historie	  e.d.,	  dat	  kan	  echter	  geen	  garantie	  geven!	  	  
MHC	  Bennebroek	  is	  van	  mening	  dat	  een	  teamsport	  zoals	  hockey	  juist	  een	  manier	  is	  om	  andere	  kinderen	  te	  
leren	  kennen.	  
	  
Verder	  zullen	  de	  teams	  ieder	  jaar	  opnieuw	  worden	  gemixt,	  waarbij	  wordt	  uitgegaan	  van	  twee	  evenredig	  sterke	  
teams,	  1	  matig/sterke	  en	  de	  rest	  matig	  tot	  zwakke	  teams	  (conform	  de	  indelingscriteria	  voor	  de	  competitie	  van	  
de	  KNHB,	  district	  Noord-‐Holland).	  Dit	  wordt	  gedaan	  om	  een	  brede	  basis	  te	  creëren	  binnen	  MHC	  Bennebroek	  
voor	  de	  uiteindelijke	  11-‐tallen,	  waarbij	  alle	  kinderen	  de	  kans	  wordt	  geboden	  aan	  te	  haken	  op	  een	  hoger	  
spelniveau,	  mits	  daar	  de	  ambitie	  ligt.	  Eveneens	  wordt	  er	  hierdoor	  al	  vroegtijdig	  rekening	  gehouden	  met	  
eventuele	  uitstroom	  van	  kinderen	  naar	  een	  andere	  sport	  of	  club.	  	  
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Nieuwe	  F-‐teams,	  geformeerd	  door	  enkel	  kinderen	  zonder	  hockey	  ervaring,	  zullen	  op	  woensdag	  en	  vrijdag	  
trainen	  tijdens	  de	  reguliere	  F-‐training	  én	  op	  zaterdagochtend	  meetrainen	  met	  de	  oudste	  Pauwtjesgroep	  totdat	  
er	  competitie	  mag	  worden	  gespeeld	  (zie	  boven	  bij	  nieuwe	  kinderen).	  
	  
2e	  jaars	  E	  
De	  2e	  jaars	  E-‐spelers	  zullen	  op	  sterkte	  worden	  ingedeeld	  in	  8-‐tallen.	  Bij	  zowel	  de	  meisjes-‐	  als	  jongenslijn	  wordt	  
er	  ieder	  seizoen	  gestreefd	  twee	  E8-‐tallen	  te	  formeren.	  Een	  even	  aantal	  8-‐tallen	  is	  wenselijk	  in	  verband	  met	  
training.	  Nb.	  het	  district	  Noord-‐Holland	  hanteert	  zeer	  strikte	  richtlijnen	  ten	  aanzien	  van	  2e	  jaars	  E8-‐tallen;	  
kinderen	  moeten	  in	  de	  1e	  jaars	  E	  minstens	  B	  klasse	  hebben	  gespeeld.	  
De	  overige	  kinderen	  zullen	  in	  6-‐tallen	  worden	  geplaatst;	  de	  2e	  jaars	  E6-‐tallen.	  Nieuw	  aangemelde	  kinderen	  
zullen	  in	  het	  laagste	  6-‐tal	  teams	  worden	  geplaatst.	  Dit	  om	  een	  doorstroming	  naar	  D-‐jeugd	  zo	  geleidelijk	  
mogelijk	  te	  laten	  verlopen.	  
	  
Overgang	  naar	  junioren	  D	  	  
Uit	  de	  2e	  jaars	  E8-‐tallen	  zal	  de	  lijncoördinator	  TCJJ	  in	  samenspraak	  met	  de	  TC	  lijncoördinator	  D-‐junioren	  en	  de	  
Technisch	  Manager	  de	  meest	  getalenteerde	  spelers	  voordragen	  voor	  het	  spelen	  van	  
selectietrainingen/wedstrijden	  voor	  de	  D1.	  De	  Technisch	  Manager	  nodigt	  daarna	  de	  kinderen	  uit.	  De	  eerste	  
selectiegroep	  zal	  uit	  veel	  kinderen	  bestaan,	  omdat	  de	  onderlinge	  verschillen	  tussen	  2e	  jaars	  E	  en	  1e	  jaars	  D	  
moeilijk	  te	  beoordelen	  zijn	  tijdens	  de	  competitie.	  
	  
De	  resterende	  8-‐tal	  spelers	  (en	  de	  afvallers	  van	  de	  selectie)	  zullen	  terecht	  komen	  in	  een	  1e	  jaars	  opleidingteam	  
dan	  wel	  in	  een	  D	  8-‐tal	  (afhankelijk	  van	  numeriek	  en	  sterkte	  speler).	  
	  
Overige	  2e	  jaars	  E-‐spelers	  die	  niet	  voor	  de	  selectiegroep	  in	  aanmerking	  zijn	  gekomen,	  zullen	  worden	  ingedeeld	  
in	  D8-‐tallen	  of	  indien	  geschikt	  en	  numeriek	  wenselijk,	  worden	  toegevoegd	  aan	  een	  (1e	  jaars)	  D-‐elftal.	  Een	  D8-‐tal	  
kan	  gedurende	  het	  seizoen	  (MHC	  Bennebroek	  heeft	  voorkeur	  na	  de	  voorjaarsvakantie)	  worden	  omgezet	  naar	  
een	  elftal.	  Hiervoor	  dient	  het	  team	  op	  voldoende	  niveau	  te	  hebben	  gespeeld	  en	  mits	  het	  numeriek	  haalbaar	  is	  
dit	  te	  organiseren	  binnen	  deze	  lijn.	  

	  
	  
Junioren	  A,	  B,	  C,	  D	  	  
	  

We	  onderscheiden	  twee	  soorten	  teams	  op	  MHC	  Bennebroek	  	  
Selectieteams:	  de	  eerste	  lijn	  teams	  zijnde	  de	  A1,	  B1,	  C1	  en	  D1,	  hierin	  zitten	  de	  sterkste	  spelers	  van	  hun	  
leeftijdscategorie.	  
Breedte	  teams:	  De	  overige	  teams,	  de	  zogenaamde	  breedte	  teams	  met	  uitzondering	  van	  het	  opleidingteam	  (zie	  
indelingsprocedure	  breedte	  teams).	  
	  
Selectieprocedure	  en	  criteria	  selectieteams	  (1e	  teams)	  
	  

Op	  basis	  van	  de	  beoordelingen	  en	  in	  samenspraak	  met	  de	  lijncoördinator	  TC	  en	  trainersstaf	  wordt	  door	  de	  
Technisch	  Manager	  Jeugd	  een	  selectiegroep	  van	  minimaal	  16	  spelers	  samengesteld.	  Deze	  selectie	  bestaat	  uit	  
spelers	  met	  de	  volgende	  achtergrond:	  	  

1. Spelers	  afkomstig	  uit	  het	  huidige	  selectieteam	  geschikt	  voor	  de	  betreffende	  selectiegroep	  op	  basis	  van	  
leeftijd.	   

2. Spelers	  afkomstig	  uit	  een	  jonger	  selectieteam	  geschikt	  voor	  de	  selectiegroep	  op	  basis	  van	  hun	  leeftijd.	   
3. Spelers	  geschikt	  voor	  de	  selectiegroep	  op	  basis	  van	  hockeykwaliteiten	  (vervroegd).	  Dit	  laatste	  criterium	  

slechts	  bij	  hoge	  uitzondering	  en	  op	  aangeven	  van	  de	  Technisch	  Manager	  Jeugd. 
4. Spelers	  afkomstig	  uit	  de	  breedte	  teams,	  aangedragen	  door	  de	  lijncoördinator	  Jeugd,	  trainers	  en/of	  de	  

coördinator	  jongste	  jeugd.	   
5. Spelers	  afkomstig	  van	  een	  andere	  vereniging	  met	  de	  ambitie	  en	  kwaliteit	  om	  in	  de	  selectiegroep	  te	  

kunnen	  spelen.	  Deze	  spelers	  kunnen	  op	  uitnodiging	  meetrainen	  met	  het	  betreffende	  selectieteam.	  Om	  
in	  aanmerking	  te	  komen	  voor	  het	  nieuwe	  selectieteam	  dienen	  deze	  spelers	  te	  behoren	  tot	  de	  top	  zeven	  
van	  de	  groep	  waaruit	  selectie	  plaatsheeft.	  Nb.	  Dit	  gaat	  niet	  op	  wanneer	  een	  speler	  voor	  een	  specifiek	  
doeleinde	  wordt	  gevraagd	  uit	  te	  komen	  voor	  onze	  club.	  Denk	  hierbij	  bijvoorbeeld	  aan	  een	  keeper.	   



5 

	  
De	  selectiegroepen	  D,	  C	  en	  B*	  starten	  met	  selectietrainingen	  al	  in	  de	  maanden	  maart	  en	  april.	  Kinderen	  die	  niet	  
zijn	  geselecteerd/uitgenodigd,	  kunnen	  zichzelf	  inschrijven	  voor	  deze	  selecties	  via	  de	  TC	  junioren.	  Tijdens	  deze	  
selectietrainingen	  kunnen	  kinderen	  afvallen,	  dit	  wordt	  mondeling	  aan	  hen	  medegedeeld	  en	  uitgelegd	  
(eventueel	  samen	  met	  een	  ouder).	  
	  
De	  Technisch	  Manager	  Jeugd	  Selecties	  verzorgt,	  in	  samenwerking	  met	  de	  trainers	  en	  de	  TC,	  de	  trainingen	  en	  
beoordeelt	  de	  spelers	  op	  technische,	  tactische,	  mentale	  en	  fysieke	  vaardigheden.	  De	  Technisch	  Manager	  is	  
eindverantwoordelijk	  en	  kan	  de	  doorslag	  geven	  in	  de	  definitieve	  selectie.	  
	  
In	  de	  C/D-‐jeugd	  wordt	  sterk	  gelet	  op	  intrinsieke	  motivatie,	  potentie,	  loopvermogen,	  motoriek	  en	  techniek.	  Bij	  
de	  A/B-‐jeugd	  wordt	  eveneens	  gelet	  op	  deze	  vaardigheden	  aangevuld	  met	  mentaliteit	  en	  inzicht.	  	  
	  
Wanneer	  blijkt	  dat	  een	  speler	  over	  onvoldoende	  sporttechnische	  capaciteiten	  en	  leervermogen	  beschikt,	  zal	  de	  
speler	  geen	  plaats	  nemen	  in	  de	  definitieve	  selectie	  voor	  het	  komende	  seizoen.	  Er	  zal	  worden	  gekeken	  naar	  het	  
best	  passende	  team	  (veelal	  een	  opleidingteam)	  voor	  deze	  speler.	  
	  
Wanneer	  er	  twijfel	  bestaat	  tussen	  een	  1e	  jaars	  en	  een	  2e	  jaars	  speler,	  waarbij	  de	  spelers	  in	  kwestie	  over	  gelijke	  
capaciteiten	  beschikken,	  wordt	  er	  gekozen	  voor	  de	  1e	  jaars	  speler.	  Deze	  beslissing	  wordt	  genomen	  in	  het	  
voordeel	  van	  de	  1e	  jaars	  speler	  vanwege	  de	  grotere	  ontwikkelingsmogelijkheid	  (een	  extra	  jaar).	  
In	  het	  geval	  van	  dé-‐selectie	  met	  een	  bijzonder	  karakter	  (bv	  een	  kind	  dat	  het	  afgelopen	  seizoen	  wel	  in	  de	  
selectie	  speelde)	  licht	  de	  Technisch	  Manager	  en/of	  de	  betreffende	  trainer-‐coach	  de	  speler	  (en/of	  ouder)	  in	  
door	  een	  (telefonisch)	  gesprek.	  Tijdens	  dit	  gesprek	  zal	  de	  trainer/coach	  verbeterpunten	  aandragen	  en	  
motiveren	  waarom	  er	  niet	  is	  gekozen	  voor	  hem/haar.	  Alle	  overige	  kinderen	  zullen	  middels	  mail	  worden	  
ingelicht.	  
	  
*De	  A-‐selectie	  wordt	  verzorgd	  op	  een	  ander	  moment	  later	  in	  het	  lopende	  seizoen	  en	  zal	  minder	  trainingen	  
beslaan.	  De	  trainer/coach	  van	  het	  A-‐team	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  opzet	  van	  de	  selectietraining	  in	  
samenspraak	  met	  de	  Technisch	  Manager	  Jeugd	  selecties	  en	  de	  TC	  junioren.	  
	  
	  
Definitieve	  selectie	  
Uiterlijk	  een	  week	  voor	  aanvang	  van	  de	  nieuwe	  competitie	  wordt	  de	  definitieve	  selectie	  bekend	  gemaakt.	  	  
Deze	  groep	  bestaat	  uit	  maximaal	  14	  spelers/speelsters	  en	  een	  keeper.	  
	  
Van	  spelers	  van	  een	  1e	  team	  wordt	  maximale	  prestatie	  in	  teamverband,	  inzet,	  discipline	  en	  aanwezigheid	  
vereist,	  zowel	  gedurende	  het	  hockeyseizoen	  als	  tijdens	  de	  voorbereiding.	  Door	  deelname	  aan	  de	  
selectietraining	  committeert	  de	  speler	  zich	  aan	  deze	  vereisten.	  	  
	  
MHC	  Bennebroek	  behoudt	  zich	  het	  recht	  om	  tijdens	  het	  lopende	  seizoen	  wijzigingen	  aan	  te	  brengen	  wanneer	  
dit	  noodzakelijk	  wordt	  geacht	  bij:	  	  

1. een	  ontbrekende	  trainingsprikkel	  wanneer	  het	  een	  speler	  aangaat	  welke	  beschikt	  over	  een	  groot	  
potentieel. 

2. een	  achterstand	  van	  een	  speler	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  rest	  van	  het	  team.	  Deze	  achterstand	  wordt	  
duidelijk	  gemaakt	  middels	  TIPS.	   

Een	  passende	  oplossing	  wordt	  gekozen	  in	  samenspraak	  met	  de	  Technisch	  Manager,	  de	  betrokken	  lijn-‐	  &	  
teamtrainers,	  coaches	  en	  lijncoördinatoren.	  Deze	  oplossing	  wordt	  aanhangig	  gemaakt	  in	  een	  gesprek	  met	  de	  
betreffende	  speler	  en	  zijn	  ouders	  (D/C	  lijn).	  	  
	  
	  
Indelingsprocedure	  opleidingsteams	  en	  breedte	  teams	  	  
	  

Spelers	  die	  de	  selectie	  niet	  hebben	  gehaald,	  zullen	  worden	  geplaatst	  in	  het	  team	  dat	  het	  beste	  bij	  hen	  past.	  Dit	  
zal	  meestal	  een	  opleidingteam	  zijn	  of	  het	  2e	  sterkste	  team.	  	  
Een	  opleidingteam	  bestaat	  voornamelijk	  uit	  1e	  jaars	  kinderen,	  de	  overige	  meest	  getalenteerde	  maar	  vooral	  
gemotiveerde	  spelers.	  Dit	  komt	  voornamelijk	  in	  de	  D-‐	  en	  C-‐jeugd	  voor.	  
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In	  het	  2e	  sterkste	  team	  zitten	  voornamelijk	  2e	  jaars	  kinderen	  of	  is	  er	  een	  mix	  van	  de	  sterkste	  1e	  en	  2e	  jaars	  
kinderen	  gemaakt.	  	  
Per	  seizoen	  bekijkt	  de	  TC	  jeugd	  wat	  numeriek	  en	  qua	  speelsterkte	  haalbaar	  is;	  

1) Een	  opleidingteam	  (meestal	  het	  3e	  team)	  met	  1e	  jaars	  kinderen	  en	  een	  2e	  sterkste	  team	  bestaande	  uit	  
2e	  jaars	  kinderen	  (meestal	  het	  2e	  team)	  

2) Een	  2e	  sterkste	  team	  met	  een	  combinatie	  van	  1e	  en	  2e	  jaars	  kinderen	  zonder	  opleidingteam	  
	  
Spelers	  met	  ambitie	  in	  overige	  teams	  kunnen	  door	  opvallend	  beter	  hockeyspel	  of	  op	  aangeven	  van	  hun	  
teamtrainer	  én	  altijd	  in	  overleg	  met	  de	  TC	  nog	  eventueel	  in	  een	  selectie-‐	  dan	  wel	  opleidingteam	  komen.	  De	  
overige	  spelers	  komen	  in	  de	  breedte	  teams	  4,	  5	  enzovoort.	  Deze	  teams	  zullen,	  waar	  mogelijk,	  sociaal	  
(vrienden/vriendinnen)	  en	  homogeen	  (1e-‐	  en	  2e	  jaars,	  hockeyvaardigheden	  en	  -‐beleving)	  worden	  opgebouwd	  
door	  de	  TC.	  Zij	  zullen	  tot	  de	  teamsamenstellingen	  voor	  het	  volgend	  seizoen	  komen	  door	  de	  coaches	  en	  
teamtrainers	  ingevulde	  TIPS	  met	  mondelinge	  toelichting	  in	  mei	  en	  in	  de	  TC	  vergadering	  van	  mei	  in	  overleg	  met	  
de	  overige	  lijncoördinatoren.	  	  
	  
Van	  deze	  eindvergadering	  worden	  notulen	  gemaakt	  voor	  eventuele	  (latere)	  raadplegingen	  en/of	  vragen.	  De	  TC	  	  
zal	  vervolgens	  het	  aanspreekpunt	  zijn	  voor	  eventuele	  vragen	  over	  alle	  teamindelingen.	  	  
	  
Nb.	  De	  breedte	  teams	  zullen	  in	  principe	  uit	  maximaal	  16	  spelers	  (inclusief	  keeper)	  bestaan.	  Doorschuiven	  naar	  
een	  leeftijdscategorie	  hoger	  in	  de	  breedte	  teams	  is	  alleen	  mogelijk	  wanneer	  het	  qua	  aantal	  niet	  anders	  kan.	  In	  
dat	  geval	  is	  het	  altijd	  een	  afspraak	  voor	  één	  seizoen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

Keepers	  –	  in	  ontwikkelling	  
	  
Het	  selectiebeleid	  op	  Bennebroek	  is	  erop	  gericht	  om	  keepers	  met	  plezier	  op	  een	  niveau	  te	  laten	  keepen	  dat	  
recht	  doet	  aan	  de	  specifieke	  kwaliteiten	  van	  de	  keeper	  (bij	  keepers	  die	  spelen	  in	  breedte	  teams	  kan,	  waar	  
mogelijk,	  rekening	  gehouden	  worden	  met	  sociale	  wensen).	  	  
	  
Alle	  keepers	  in	  de	  junioren	  lijn	  zullen	  onderdeel	  worden	  van	  de	  Keepers	  Academie	  en	  volgen	  het	  (in	  
ontwikkeling	  zijnde)	  Keepers	  Beleid	  Plan	  (KBP).	  Er	  zal	  een	  speciale	  Keepers	  Coördinator	  binnen	  de	  TC	  junioren	  
worden	  aangewezen	  die	  dit	  in	  samenwerking	  met	  de	  Technisch	  Manager	  en	  Commissaris	  van	  de	  TC	  junioren	  
opstelt.	  
Hiermee	  waarborgt	  de	  vereniging	  een	  gestructureerde	  en	  continue	  opleiding	  en	  begeleiding	  van	  alle	  keepers	  
op	  recreatief	  en	  prestatief	  niveau.	  Het	  resultaat	  zal	  een	  toename	  in	  kwantiteit	  en	  kwaliteit,	  maar	  vooral	  
spelvreugde	  geven.	  In	  het	  KBP	  liggen	  de	  basiscompetenties	  van	  keepers	  per	  lijn/leeftijdscategorie	  vast.	  
Trainingen	  en	  opbouw	  gedurende	  het	  seizoen	  zijn	  hierop	  afgestemd.	  Keepers	  worden	  gedurende	  het	  seizoen	  
op	  een	  aantal	  vaste	  momenten	  beoordeeld	  door	  zowel	  hun	  team	  trainer/coach	  via	  het	  speler	  volgsysteem	  TIPS	  
als	  hun	  keeperstrainers.	  
	  
De	  Keepers	  Coördinator	  geeft	  aan	  het	  eind	  van	  het	  seizoen	  een	  aanbeveling	  per	  lijn	  aan	  de	  Technisch	  Manager	  
en	  Commissie.	  Er	  wordt	  gestreefd	  om	  ieder	  1e	  elftal	  binnen	  de	  junioren	  te	  voorzien	  van	  een	  vaste	  keeper. 


