
  

  

 

Indeling jeugdteams seizoen 2016-2017 
 

 

Aanleiding 

Voor het seizoen 2016-2017 dient de samenstelling van de jeugdteams in juni 2016 
bekend te zijn. Door het komen en gaan van jeugdleden, de voorgeschreven 
leeftijdscategorieën, aantal beschikbare trainers en coaches is het iedere jaar een 
hele puzzel om de teams op dusdanige manier in te delen zodat alle betrokkenen, de 
jeugdspelers, trainers, coaches en ouders tevreden zijn. Alleen voor de eerstelijns 
jeugdteams is er op dit moment een vastgestelde procedure. Dit plan beschrijft de 
methode hoe alle jeugdteams voor het seizoen 2016-2017 worden ingedeeld en op 
welke manier dat wordt aangepakt. 
 

Opdracht 

Bestuur van Were Di geeft opdracht aan Jeugd Commissie (breedte en tweedelijn 
teams) en TC Jeugd (eerstelijn teams) om de indeling van de jeugdteams voor het 
seizoen 2016-2017 te verzorgen waarin gemaakte keuzes kunnen worden 
verantwoord richting de betrokkenen. 
 

Probleem 

De populariteit van de hockeysport is vooral bij de meisjes de afgelopen jaren enorm 
gegroeid. Het enorme aanbod aan meisjes zorgt voor een sportieve ontwikkeling van 
de eerste en tweedelijns teams en een stijgend aantal breedteteams. Hiermee is de 
afhankelijkheid tussen eerstelijn (kwaliteit) en breedteteams (kwantiteit) 
aangetoond.  Zonder breedtesport is er geen topsport. Daarom verdienen eerste 
lijnteams en breedteteams aandacht, zodat de jeugdspelers gemotiveerd en met 
plezier blijven hockeyen bij Were Di. Bij de breedteteams stoppen echter veel 
jeugdleden wanneer ze overstappen naar de B-categorie. Andere interesses of sfeer 
in het team worden vaak opgegeven als oorzaak van het opzeggen. Maar kan Were Di 
dit beïnvloeden? Samenstelling is van invloed op de sfeer. Kan een zorgvuldige 
procedure hier een bijdrage aan leveren? 
 

Doelstelling en resultaat 

Het ontwikkelen, opstellen en hanteren van een procedure voor de indeling van 
jeugdteams 2016-2017 met als doel het formeren van homogene teams, waarbij de 
jeugdspelers optimaal functioneren, dus gemotiveerd en met plezier. De procedure 
probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wensen van de betrokkenen. 
 

Uitgangspunten 

Vaststellen van de omvang: 

 Wat is het totaal aantal spelers? 

 Hoe is de verdeling van deze spelers over verschillende leeftijdscategorieën?  

 Met hoeveel teams inschrijven voor de competitie 2016-2017? 

 Zijn er voldoende velden beschikbaar? 

 Hoeveel trainers/coaches zijn beschikbaar en welke teams kunnen zij trainen 
en/of begeleiden? 

 Is er voldoende budget? 

 Hoe zal de speelsterkte van deze teams zijn? 

 Nieuwe leden zonder hockeyervaring of waarvan speelsterkte niet bekend is , 
spelen in eerste instantie geen wedstrijden. Eerst wordt het niveau van 
speelsterkte door middel van trainingen bepaald. 
 



  

  

 
Criteria en beoordeling 
Te hanteren criteria en beoordelingsmethodiek: 

 Techniek: balbeheersing door trainingen, wedstrijden, evaluatie met trainers 
en coaches; 

 Tactiek: inzicht door trainingen, wedstrijden, evaluatie met trainers en 
coaches; 

 Fysiek: snelheid en wendbaarheid door trainingen, wedstrijden, evaluatie met 
trainers en coaches; 

 Motivatie: interesse, alertheid, doorzettingsvermogen, sportief gedrag door 
enquête en evaluatie met trainers en coaches;  

 Sociale aspecten: vriendjes, school, door enquête en evaluatie met trainers 
en coaches. 

 

Volgorde indeling teams 

1. Indeling leeftijdscategorie; 
2. Indeling op motivatie, eigen niveau of met vrienden/vriendinnen; 
3. Indeling op sociale aspecten; 
4. Indeling op techniek, tactiek en fysiek; 
5. Indeling op eerstejaars of tweedejaars. 

 
 

Stappenplan 
 

Stap Omschrijving Gereed 

1 Plan van aanpak “Indeling jeugdteams seizoen 
2016 – 2017” publiceren website  

maart 2016 

2 Enquête versturen naar jeugdleden. Reacties 
beoordelen en rapportage maken. 

maart 2016 

3 Evaluatie coaches/trainers jeugdteams april 2016 

4 Voorlopig indelen op leeftijd, motivatie en 
sociale aspecten 

april 2016 

5 Aantal opzeggingen vaststellen mei 2016 

6 Beoordeling techniek, tactiek en fysiek 
vaststellen (afhankelijk van wens en motivatie) 

april, mei en 
juni 2016 

7 Publicatie indeling  eerstelijn en breedte teams juni 2016 

8 Inloopavond op afspraak juni 2016 
 

 

 


