Aanpak samenstelling teams MHC De Dommel
MHC de Dommel is een familiehockeyclub waarbij plezier voor iedereen in
de hockeysport voorop staat. We streven ernaar om alle leden te kunnen
laten hockeyen op het niveau dat bij hen past. Individuele spelers moeten
zich daarbij ook kunnen ontwikkelen als hockeyer zonder alleen te worden
beoordeeld op prestaties. Tegelijkertijd willen we als club ook het
maximaal mogelijke kunnen aanbieden aan leden door selectieteams met
de betere spelers samen te stellen.
Door deze manier van differentiëren biedt MHC de Dommel voor beide
doelgroepen een uitstekende basis voor een geweldige hockeyclub.
Concreet betekent dit, als er voldoende spelers in een leeftijdscategorie
spelen, dat wij voor iedere leeftijdscategorie één of twee selectieteams
samenstellen waarin de spelers uitkomen die wat beter kunnen hockeyen
en met meer inzet willen spelen en trainen. De overige teams in dezelfde
categorie stellen we zo evenwichtig mogelijk samen.
Door de huidige 'corona-tijd' zal het indelingsproces anders dan anders
lopen. We hebben helaas minder mogelijkheden gehad om de spelers in
wedstrijdsituaties te kunnen beoordelen.
Criteria op basis waarvan teams worden samengesteld
- Leeftijd
Het belangrijkste criterium bij de indeling is de leeftijd van de
individuele speler. Afhankelijk van de geboortedatum wordt bepaald
in welke categorie een speler uitkomt. Soms vragen we spelers om
eerder over te stappen naar een hogere leeftijdscategorie om
volledige teams te kunnen samenstellen. Langer spelen in een
jongere leeftijdscategorie wordt door de KNHB alleen in zeer
bijzondere situaties toegestaan en vereist vaak een medische
verklaring.

NB: Criteria voor doorstroom van jongere leeftijdscategorie naar
een oudere leeftijdscategorie
Verplichte doorstroom
Geboren voor 1 oktober (verschillende data per leeftijdscategorie)

Beoordeeld
door:
TC

NB: Afwijkingen van de bovenstaande regel moet per dispensatie
aanvraag via TC naar KNHB
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Vervroegde doorstroom
1
2
3
4
5

Geboren na 1 oktober (verschillende data per leeftijdscategorie)
Er is ruimte in de bovenliggende lijn (minder dan 14
speelsters/spelers per team)
Er ontstaat geen ondertal in de onderliggende lijn
Speelster/speler heeft de hockey capaciteiten en zal zeer
waarschijnlijk groei doormaken in de bovenliggende lijn
Speelster/speler wil het zelf ook

Beoordeeld
door:
TC
TC
TC
TC
TC

NB: Alleen als aan alle 5 de voorwaarden wordt voldaan kan een
speelster/speler vervroegd doorstromen

- Hockeycapaciteiten
Bij dit criterium letten we op techniek, tactisch inzicht en
inzet/motivatie. De beoordeling van deze componenten wordt gedaan
door onze trainingscoördinatoren, trainers en coaches tijdens
wedstrijden en trainingen en tijdens hun evaluatie met de TC. Dit
gebeurt ook tijdens de selectietrainingen die we organiseren voor de
categorieën waarvoor dit nodig is (afhankelijk van de huidige COVIDmaatregelen). Inzet en motivatie beoordelen we ook door naar de
inzet in wedstrijden en opkomst bij trainingen te kijken.
- Sociale aspecten
Bij dit criterium kijken wij vooral naar mentaliteit, aanwezigheid,
groepsdynamiek, welbevinden en ontwikkeling van de spelers in het
team en het spelplezier. Bij de beoordeling van dit criterium spelen
coaches, trainers en ouders een belangrijke rol.
Indelingsproces
Ter ondersteuning van het indelingsproces gebruiken we naast TIPS ook
de input uit de spelers-enquêtes, de input van de diverse lijncoördinatoren, input diverse gesprekken met ouders langs de lijn, input
eventuele selectietrainingen.
TIPS biedt de mogelijkheid om op een aantal benoemde categorieën de
desbetreffende speler/speelster een indicatiecijfer te geven. Doordat
meerdere personen de TIPS invullen, ontstaat er een gemiddeld cijfer. De
desbetreffende lijncoördinator stuurt een verzoek naar coaches en trainers
en eventueel veldcoördinatoren.
Categorieën TIPS
#

Categorie

Verplicht

Techniek
1

Algemeen

2

Bal aanname backhand
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3

Bal aanname forehand

4

Dribbelen / drijven (iemand voorbij kunnen spelen)

5

Spelen / Passing van de bal / slag van de bal

Tactiek / Inzicht
6

Algemeen

7

Timing aanbieden / lopen zonder bal

8

Ziet medespeler(s) om zich heen

Persoonlijkheid
9

Algemeen

10

Concentratie - gerichte aandacht

11

Discipline

12

Lerend vermogen

Snelheid
13

Algemeen

14

Loopsnelheid aan de bal

15

Loopsnelheid zonder de bal

16

Omschakeling (bij balverlies)

Selectiewedstrijden A, B en C teams
Indien nodig worden er selectietrainingen georganiseerd; dit als extra
input bij het samenstellen van de selectieteams. De data worden op een
later tijdstip vastgesteld en gecommuniceerd.
We nodigen hiervoor in principe alleen de spelers uit die op basis van
bovenstaande criteria en beoordelingen een goede kans maken om
volgend jaar in een van de selectieteams te spelen. De spelers die voor
selectiewedstrijden in aanmerking komen worden per mail uitgenodigd.
Om te zorgen dat álle spelers vrij en ontspannen kunnen trainen en
spelen verzoeken we ouders en coaches om niet bij de selectietrainingen
aanwezig te zijn.
Bij de selectietrainingen worden de spelers beoordeeld door enkele
ervaren trainers en onze lijncoördinatoren. De uiteindelijke selectie vindt
plaats op basis van een combinatie van deze beoordelingen én de
beoordelingen van trainers, coaches en wedstrijden. Uiteindelijk zal de TC
de voorlopige indelingen van alle nieuwe teams op de website bekend
maken.
Samenstelling D teams
Voor de samenstelling van de D-teams organiseren we geen
selectietrainingen. We stellen deze teams samen op basis van de eerder
genoemde criteria ondersteund door de input van coaches en trainers.
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Daarnaast hanteren we ook nog een 2-tal uitgangspunten:



Streven naar een wat sterker eerste elftal, bij voorkeur bestaand uit
zo veel mogelijk 2e jaars spelers.
Indeling van de overige teams met een juiste balans van 1e en 2e
jaars spelers.

We denken hiermee D-teams te kunnen blijven samenstellen waarbij
plezier, zelfvertrouwen en ontwikkeling van de spelers voorop staat.
Samenstelling Jongste Jeugd teams
Bij de teams in de Jongste Jeugd kijken we vooral naar onderlinge
vriendschappen waarbij we zoveel mogelijk evenwichtige teams proberen
samen te stellen.
Publiceren voorlopige teams
Het streven is om voor de zomervakantie de voorlopige teamindeling van
de verschillende teams op de site te publiceren. Let wel: Door
verschillende oorzaken kunnen er nog wel wijzigingen plaatsvinden. Ook
zullen in deze periode coaches voor de teams gevraagd worden.
COVID-19
Door de Corona-crisis is er bijna geen hockey meer gespeeld en is het
voor de TC en de lijncoördinatoren ook lastig om een volledig beeld te
vormen van de capaciteiten van de spelers/speelsters. De input vanuit
TIPS en de input van de vragenlijsten worden daardoor extra belangrijk.
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