
  

Beleidsplan D- en C-jeugd 2018-2019 
 
Strategische visie KNHB 2020 
Met ingang van seizoen 2018–2019 gaat er voor de C- en D-jeugd het een en ander veranderen. We 
willen jullie hier tijdig over informeren, zodat we met z’n allen goed voorbereid het nieuwe seizoen in 
kunnen gaan.   
 
Waarom een wijziging?  
De KNHB wil – samen met haar verenigingen - de hockeysport nog beter maken dan ze al is. Om dit 
waar te maken formuleerde de bond haar ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’, bestaande uit zes 
uitgangspunten:  
 

1. Sport en privé in balans  
2. Bijdrage leveren aan het team  
3. Beter hockey begint bij jezelf  
4. Voor iedere leeftijd een passende belasting  
5. Duurzaam leren 
6. Unieke kwaliteiten (h)erkennen en stimuleren  

 
Na het formuleren van haar ‘Visie op de ontwikkeling van hockeyers’ stelde de KNHB zichzelf de vraag: 
‘wat moet er veranderd worden aan de huidige competitiestructuur om beter bij te kunnen dragen aan 
het opleiden van jonge hockeyers?’ Met het idee dat kinderen tot een bepaalde leeftijd vooral plezier 
moeten hebben tijdens het sporten, dat ze de ruimte moeten hebben om meerdere sporten te kunnen 
uitproberen, dat ze niet onnodig veel belast mogen worden en dat er rekening wordt gehouden met 
andere activiteiten in hun leven, kwam de bond tot een concreet voorstel. Het resultaat is een aantal 
wijzigingen in de competitiestructuur van de C- en D-jeugd. Deze wijzigingen moeten gaan zorgen voor 
minder prestatiedruk onder kinderen. Voor de D-jeugd wordt hierbij gestreefd naar zo min mogelijk 
prestatiedruk, om die bij de C-jeugd vervolgens langzaam te gaan opbouwen. 
 
Wat betekent dit voor jullie en je kind(eren)?  
Op de fiets naar de vereniging  
De competitie wordt zo ingericht dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen veilige, sociale omgeving 
kunnen hockeyen. Zeker voor een training of thuiswedstrijd wil de bond dat kinderen op de fiets naar 
de vereniging kunnen gaan.  
 
Minder prestatiedruk 
Om een kind zich zo breed mogelijk te laten ontwikkelen, wil de KNHB de prestatiedruk onder jonge 
kinderen doen afnemen. Concreet betekent dit:  
dat er in de competitie van de D-jeugd géén en in de C-jeugd ruimer opgezette kampioenschappen 
gespeeld gaan worden. Daarnaast worden er geen play-offwedstrijden meer gespeeld;  
en dat de focus binnen de D-jeugd meer op de algemene ontwikkeling (waaronder motoriek en 
motivatie) komt te liggen, en minder op technische capaciteiten. Ook gaan er meer gelijkwaardige 
teams gevormd worden.  
 
Tijd overhouden voor andere activiteiten 
De KNHB vindt het belangrijk dat een kind voldoende tijd overhoudt voor andere activiteiten. In de 
nieuwe competitiestructuur gaat er in de C-jeugd daarom maximaal drie keer per week getraind 
worden en in de D-jeugd maximaal twee keer per week. Ook wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 
met vakantieperiodes, zodat kinderen ook echt even vrij zijn en zich kunnen opladen.   
 



  

Teamindelingen Were Di 
Om de prestatiedruk in onze D-jeugd te verminderen, hebben we ervoor gekozen om geen 
selectiemomenten te creëren en de teams in te delen op basis van de huidige indeling (2017-2018) en 
de input van trainers en coaches. De teamindeling kan aangepast worden na elke competitieperiode.  
Bij de D-jeugd zijn drie competitieperiodes. Vóór de winter twee periodes van vijf wedstrijden en ná de 
winter één periode van tien wedstrijden. Bij de C-jeugd blijven er twee competitieperiodes van elk tien 
wedstrijden. 
 
Om de ontwikkeling van iedere individuele speler zo goed mogelijk in beeld te hebben, ontwikkelen wij 
een volgsysteem. Hierbij wordt elke speler gedurende het seizoen op een aantal (nader vast te stellen) 
punten beoordeeld door de eigen trainer/coach, jeugdcommissie en TC Jeugd. Op basis van deze input 
worden de teamindelingen gemaakt en herzien. 
 
In de bijgevoegde bestanden van de KNHB is overzichtelijk weergegeven wat de veranderingen zijn bij 
de D- en C-jeugd. Wil je meer weten over de aankomende veranderingen? Neem dan contact op met 
de TC Jeugd: tcjeugd@wereditilburg.nl. 
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