Reglement teamindeling, 6 mei 2020
Wie zijn wij?

Een omni sportvereniging waarbij iedereen gelijk en welkom is. Bij de hockeytak genieten
alle betrokkenen van de hockeysport. Verbondenheid door plezier en prestatie vindt Were Di
Tilburg belangrijk!
Ambitie

Were Di Tilburg gelooft erin dat door continu te zorgen voor de juiste balans tussen top- en
breedtehockey, zowel recreatieve als prestatieve hockeyers zich thuis voelen bij de
gezelligste hockeyvereniging in de regio.
Jeugdopleiding

De jeugdopleiding is het fundament voor het realiseren van de ambitie. In de opleiding
hebben alle spelers recht op hockeyplezier en –ontwikkeling. Het is een omgeving waar
spelers met elkaar trainen, spelen en zich veilig moeten voelen. Een team met
leeftijdsgenoten waar een speler plezier beleeft en keuzes heeft die uitdagend zijn. En een
omgeving waar een balans is tussen lukken en mislukken, zorgt voor de juiste ontwikkeling
van een speler. Elke speler wordt daarom op zijn of haar eigen niveau ingedeeld. Het niveau
van een team wordt bepaald door de mate van motivatie, leerbaarheid, fysieke en
motorische vaardigheden van spelers van het team.
Teamindeling

Om spelers op het juiste niveau in te delen wordt een spelersvolgsysteem toegepast. Het
systeem volgt de ontwikkeling van een speler en stelt het niveau van een speler vast door
middel van een beoordeling voor aanvang nieuw seizoen. Het spelersvolgsysteem wordt
gebruikt om de teams van de Jeugd en Jong Senioren in te delen. De teamindeling bestaat
uit de volgende stappen:
1. Het aantal spelers en teams per categorie wordt voor het nieuwe seizoen bepaald.
Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen:
a. Speler die heeft opgezegd wordt niet ingedeeld.
b. Speler kan op verzoek van Were Di Tilburg en instemming speler of op eigen
verzoek vervroegd over naar een hogere leeftijdscategorie. Voorwaarde is dat
volwaardige teams moeten kunnen worden samengesteld in beide
leeftijdscategorieën.
c. Speler komt alleen in aanmerking voor een lagere leeftijdscategorie wanneer:
i.
Speler een medische beweegredenen heeft. Voorwaarde is dat speler
een medische verklaring moet kunnen overleggen.
ii.
Of speler instemt met verzoek van Were Di Tilburg. Aanleiding van
een dergelijk verzoek is het samenstellen van een volwaardig team.
Een eigen verzoek van een speler voor een lagere leeftijdscategorie
zonder medische beweegredenen wordt dus niet in behandeling
genomen.
Voor beide gevallen geldt dat de KNHB desbetreffende speler dispensatie
moet verlenen om speelgerechtigd te zijn in een lagere leeftijdscategorie.
Were Di Tilburg dient de aanvraag tot dispensatie in bij de KNHB. Het aantal
dispensaties per leeftijdscategorie is beperkt en wordt bepaald door de
KNHB.
d. Nieuwe speler, dit is een speler die lid is vanaf het nieuwe seizoen, wordt
ingedeeld wanneer het aantal spelers per team dit toelaat.

1

Reglement teamindeling, 6 mei 2020
2. Speler kan aangeven wat hij of zij belangrijk vindt door zijn of haar wensen door te
geven aan de coördinatoren.
3. Het niveau van een speler van de categorieën D, C, B en A wordt bepaald door de
mate van motivatie, leerbaarheid en motorische en fysieke vaardigheden van een
speler vast te stellen. Het niveau komt als volgt tot stand:
a. Coaches en trainers worden gevraagd om spelers van hun team te evalueren
op de genoemde criteria.
b. De coördinatoren verzamelen en analyseren de evaluaties.
c. De coördinatoren verifiëren daar waar nodig.
d. De coördinatoren stellen het beoordeelde niveau per speler vast.
4. Op basis van de vastgestelde niveaus van de spelers worden voor het nieuwe
seizoen per categorie een rangorde van spelers aangebracht. Spelers met een
gelijkwaardig niveau vormen een groep van spelers.
5. De spelers van één groep worden zoveel als mogelijk ingedeeld in één team
rekening houdend met de wensen van een spelers, waar mogelijk.
6. De teams zijn ingedeeld en worden voor het nieuwe seizoen aangemeld bij de
competitieleiding van KNHB. De KNHB deelt de teams in op basis van het
ratingsysteem of de promotie- en degradatieregels.
Ontwikkeling kind

De ontwikkeling van kinderen tot 12 jaar is onregelmatig, zowel fysiek als mentaal kan dit
ieder moment veranderen. Hierdoor kan men tot 12 jaar nog heel moeilijk talent
onderscheiden. ‘Een traag groeiende boom kan uiteindelijk ook de hoogste worden.’
De KNHB heeft om die reden bepaald dat selecteren op talent tot 12 jaar weinig tot geen zin
heeft en dit onnodige druk op kinderen legt. In plaats van momentopnames is het beter
kinderen structureel te volgen op criteria als motivatie, leerbaarheid en motorische en
fysieke vaardigheden. Alle kinderen tot 12 jaar hebben recht op hetzelfde aanbod aan
training en dezelfde mogelijkheden om hun talenten verder te ontwikkelen in hun eigen
tempo. Plezier maken, spelen en ontdekken staat centraal in de leeftijdscategorieën tot 12
jaar.
Categorie F en E: 6 tot 10 jaar

In tegenstelling tot andere categorieën speelt de categorie F met een 6-tal en de categorie E
met een 8-tal. Spelers worden niet geselecteerd maar ook niet beoordeeld op motivatie,
leerbaarheid en motorische en fysieke vaardighedenen. Het niveau per speler wordt dus niet
bepaald. Bij de samenstelling van de teams wordt er dus ook niet gekeken naar het niveau
van de spelers. Spelers kunnen wel aangeven wat ze belangrijk vinden, bij de samenstelling
wordt daar wel rekening mee gehouden.
Categorie D: 10 tot 12 jaar

●
●

Wanneer slechts één team in de categorie D wordt samengesteld, worden spelers
niet geselecteerd.
Wanneer twee, drie, vier of vijf teams in de categorie D worden samengesteld, wordt
één team samengesteld met spelers die zijn beoordeeld en waarvan geacht wordt
dat zij de meeste ontwikkelmogelijkheden hebben om te kunnen groeien naar C1.
Tweedejaars spelers krijgen daarbij de voorkeur, omdat deze spelers al in het eerste
seizoen D zijn beoordeeld op motivatie, leerbaarheid en motorische en fysieke
vaardigheden. De overige teams worden dusdanig samengesteld dat de teams
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●

onderling qua niveau gelijkwaardig aan elkaar zijn, ongeacht de leeftijd. De overige
teams kunnen dus bestaan uit eerstejaars en tweedejaars spelers.
Wanneer zes of meer teams worden samengesteld in de categorie D, worden twee
teams samengesteld die qua niveau gelijkwaardig aan elkaar zijn, met spelers die
zijn beoordeeld en waarvan geacht wordt dat zij de meeste ontwikkelmogelijkheden
hebben om te kunnen groeien naar C1. Tweedejaars spelers krijgen daarbij de
voorkeur, omdat deze spelers al in het eerste seizoen D zijn beoordeeld op motivatie,
leerbaarheid en motorische en fysieke vaardigheden. De overige teams worden
dusdanig samengesteld dat teams onderling qua niveau gelijkwaardig aan elkaar
zijn, ongeacht de leeftijd. De overige teams kunnen dus bestaan uit eerstejaars en
tweedejaars spelers.

Ontwikkeling jongeren

Na de categorie D gaat de ontwikkeling natuurlijk verder, waarbij sommige jongeren meer
prestatiegericht zijn en anderen meer recreatief willen hockeyen. Om te bepalen wat
jongeren willen en kunnen, kunnen zij aangeven wat ze willen en wordt het
spelersvolgsysteem dat geïntroduceerd is in de categorie D ook toegepast bij de categorieën
C, B en A. Op deze wijze wordt iedereen op zijn of haar eigen niveau ingedeeld. C1, B1 en
A1 zijn prestatieteams.
Categorie C, B en A: 12 tot 18 jaar

●
●

Wanneer slechts één team in de categorie C, B of A wordt samengesteld, worden
spelers niet geselecteerd.
Wanneer twee of meer teams in de categorie C, B of A worden samengesteld,
worden de spelers op rangorde van niveau ingedeeld in teams. De teams kunnen
bestaan uit eerstejaars en tweedejaars spelers.

Ontwikkeling jong volwassenen

Na het doorlopen van de jeugdopleiding volgt de doorstroming naar de Senioren of Jong
Senioren. Indien men over het vereiste niveau beschikt, dan komt men in aanmerking voor
het standaardteam van de Senioren (tophockey). De recreatieve hockeyers worden
gestimuleerd om deel te nemen aan de Jong Senioren competitie. Dit is een competitie voor
jong volwassenen van 17 tot en met 25 jaar waar hockeyplezier voorop staat met als doel
jong volwassenen makkelijker te laten integreren in het Senioren hockey. Bij de Jong
Senioren competities worden teams ook op niveau ingedeeld. Net als in de Jeugd is er
sprake van een verschil in niveau. Iemand uit de jeugdopleiding wordt daarom ingedeeld in
een Jong Senioren team wat aansluit op zijn of haar eigen niveau. De nadruk ligt wel op
plezier.
Categorie Jong Senioren: 17 tot en met 25 jaar

●

Bij het bepalen van het aantal spelers en teams in de categorie Jong Senioren
krijgen spelers van 18 tot en met 25 jaar de voorkeur boven de spelers van 17 jaar
(leeftijdscategorie A). Spelers van 17 jaar komen niet in aanmerking voor categorie
Jong Senioren wanneer:
○ er voldoende spelers van 18 tot en met 25 jaar om volwaardige teams samen
te stellen in categorie Jong Senioren of;
○ er onvoldoende spelers van 16 tot 18 jaar zijn om volwaardige teams samen
te stellen in leeftijdscategorie A.
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●
●

Wanneer slechts één team in de categorie Jong Senioren wordt samengesteld,
worden spelers niet geselecteerd.
Wanneer twee of meer teams in de categorie Jong Senioren worden samengesteld,
worden de spelers met een zoveel mogelijk gelijkwaardig niveau bij elkaar in een
team ingedeeld rekening houdend met wat spelers belangrijk vinden. Spelers kunnen
bijvoorbeeld een voorkeur opgeven om samen met vrienden of vriendinnen te
spelen. Maar dit is niet onbeperkt, alle spelers hebben namelijk recht op een gelijke
behandeling!
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