
 

 

 

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 

1.  Inleiding 

Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, 

focussen op de jeugd. MHCV streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en 

objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat we voor iedere speler een zodanige plek in een 

team vinden waarbij hij/zij zowel sportief als sociaal gezien het beste past. Verschillende interpretaties 

van hockeykwaliteit en de individuele voorkeuren van ouders, spelers en teams kunnen voor veel 

discussie zorgen. Daarom vinden we het belangrijk om het MHCV jeugdbeleid en de achterliggende 

selectiecriteria op een duidelijke manier te verwoorden. 

Uitgangspunten: 

 De topteams zijn A1,  B1, C1 en D1 waarbij de Technische Commissie (TC) kan besluiten om ook 

2eteams als topteam aan te wijzen. 

 De sterkste spelers spelen in A1, B1 C1 en D1. Bij de indeling van de overige teams (A2, B2, C2 

en D2 en A3, B3, C3 en D3 etc.) wordt zoveel als mogelijk is, rekening gehouden met sociale en 

sportieve aspecten. Hierbij wordt (indien de aantallen dit toelaten) een splitsing gemaakt tussen 

eerstejaars en tweedejaars teams. 

 In de A en B topteams worden in principe maximaal 15 spelers opgenomen. Bij de eerste C en D-

teams heeft het de voorkeur om maximaal 14 spelers in een team te hebben zodat de spelers 

zoveel mogelijk speelminuten maken binnen de jeugdopleiding. 

 In de A-lijn zullen de elftallen uit voldoende spelers moeten bestaan om problemen betreffende 

eindexamens te voorkomen. 

 De spelers van de eerste teams hebben te voldoen aan een aantal basisvoorwaarden  

waaronder een training- en wedstrijdverplichting gedurende het gehele seizoen die invloed kan 

hebben op hun vakantieplanning. 

 

Het selectiebeleid voor Dames 1 en Heren 1 zal op een later tijdstip verder uitgewerkt worden. In 

paragraaf 6 komen we kort terug op de huidige criteria. 

2. Selectiemethode 

Het bestuur van de MHCV heeft haar selectiebeleid bepaald. Kort samengevat gaat dit uit van de drie 

P’s:  

1. Plezier  

2. Passie  

3. Prestatie  



 

 

De teams worden samengesteld op basis van leeftijd en hockeykwaliteit. Het streven is om de topteams 

(eerste teams A, B, C en D) minimaal eerste klasse te laten spelen. De selectiecoördinatoren en de 

trainingscoördinator geven hun advies aan de TC Junioren waarna de topteams  worden geselecteerd 

door de TC Junioren. Ook de overige teams worden samengesteld door de TC Junioren. De TC Junioren is 

ervoor verantwoordelijk dat de hockeykwaliteit (aanleg, ontwikkeling en combinatie van 

technische/tactische/fysieke en mentale aspecten) van de speler de maatstaf is op basis waarvan 

geselecteerd wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het speler-volgsysteem dat twee keer per jaar 

per speler door coaches en trainers wordt ingevuld. 

Spelers worden geselecteerd per leeftijdscategorie: A, B, C en D. Voor individuele speciale gevallen zijn 

afwijkingen van dit beleid mogelijk. Deze speciale gevallen moeten worden geaccordeerd door TC 

Junioren. 

Jeugdbeleid en teamindelingen 

Dit beleidsstuk legt in paragraaf 3 de doelstellingen van het jeugdbeleid uit. Paragraaf 4 geeft een 

toelichting op de teamindelingen. Tot slot behandelt paragraaf 5 de evaluatie- en selectieprocedure, de 

tijdlijn en betrokkenen bij de evaluatie en selectieprocedure.  

3. Doelstellingen jeugdbeleid  

Het jeugdbeleid van MHCV kent drie doelstellingen:  

1. Het naar een hoger plan brengen van het spel- en speelniveau van de jeugd; 

2. het scheppen van voorwaarden voor de prestatie opbouw van de vereniging (doorstroming naar de 

topteams garanderen);  

3. elk individueel jeugdlid kan op zijn of haar niveau maximaal presteren met daaraan gekoppeld een zo 

groot mogelijk spelplezier.  

 

4. Toelichting teamindelingen  

 

4.1. Indeling naar leeftijd  

Alle jeugdleden worden op leeftijd ingedeeld. Dit houdt in dat spelers op basis van een bereikte leeftijd 

over moeten naar een hoger team. De Junioren en Jongste Jeugd worden ingedeeld in onderstaande 

groepen:  

JUNIOREN  

1. A (16 - 18 jaar);  

2. B (14 - 16 jaar);  

3. C (12 - 14 jaar);  

4. D-11tal (10 - 12 jaar);  

JONGSTE JEUGD  

5. E (8 – 10 jaar): 8-tallen en 6-tallen  

6. F (7 - 8 jaar): 3-tallen  



 

 

7. Benjamins (5 – 7 jaar) 

 

Bij de teamindeling is een splitsing tussen Jongste Jeugd (Benjamins, F, E, zes- en achttallen) en Junioren 

(D, C, B en A-elftallen).  

4.2. Team indeling Jongste Jeugd  

Vanaf de Benjamins tot en met achttallen staat het spelplezier voor alle kinderen voorop. Daarnaast is 

er aandacht om de talenten van onze jeugdleden optimaal te ontwikkelen. Tot en met achttal hockey 

wordt voornamelijk ingedeeld op leeftijd, op (school) vriend(inn)en en niet op kwaliteit. Door teams met 

spelers van dezelfde leeftijd maar met verschillende speelsterkte  met elkaar te laten spelen wordt het 

lerend hockey binnen een zo groot mogelijk spelersgroep binnen de jongste jeugd bevorderd.  

Eindverantwoordelijkheid voor de teamindeling bij de jongste jeugd ligt bij de TC Jongste Jeugd.   

4.3. Team indeling Junioren  

Vanaf de D t/m A jeugd spelen spelers in principe 2 jaar in een D, C, B, of A team.  De spelers voor de 

eerste teams in de D, C, B of A categorie worden op sterkte geselecteerd. In de 2e teams kunnen spelers 

zitten die kans maken door te stromen naar een 1e team. Conditioneel, tactisch of technisch kunnen ze 

nog niet geheel aansluiten bij een eerste team, maar door verdere ontwikkeling van een speler kan dat 

een jaar later mogelijk wel.  

Spelers die geselecteerd worden voor een eerste D, C, B, of A team zijn niet automatisch voor 2 jaar 

verzekerd van een plaats in het selectieteam. Echter, een zittende speler heeft de voorkeur boven een 

nieuw in te stromen speler mochten de prestaties van deze spelers vergelijkbaar zijn.  

De Technisch Commissie Junioren (TC Junioren) beslist in het geval van uitzonderingen op deze 

richtlijn.  

Voor de niet-selectie teams van de D, C, B, of A-jeugd, ligt de nadruk meer op gezelligheid en plezier in 

het hockey. Bij de indeling van deze teams spelen zowel sociale aspecten als hockeysterkte een rol. 

Eindverantwoordelijke voor de indeling van de eerste teams  en van de tweede teams indien die ook als 

topteams zijn aangemerkt,  is de selectiecoördinator. Voor de indeling van de lagere teams ligt de 

verantwoordelijkheid bij de TC Junioren.    

 

5. Evaluatie- en selectieprocedure, tijdlijn en betrokkenen  

Deze procedure geldt alleen voor de junioren teams (D, C, B en A) en niet voor de jongste jeugd teams 

(E, F en Benjamins).   

Bij het selecteren worden de volgende criteria gehanteerd conform ‘TIPS’ in het speler-volgsysteem: 

 1. T = Technische aspecten (baltechniek, stickhandeling);  

2.  I = Inzicht, tactische aspecten (spelinzicht, positie kiezen, taakgerichtheid);  



 

 

3.  P = Persoonlijke ontwikkeling; Motivatie/mentaliteit (ook: sportiviteit, teamgeest, aanwezigheid, 

inzet, doorzettingsvermogen).  

4.  S = Snelheid, Lichamelijke aspecten (snelheid, wendbaarheid, conditie);  

Voor elke speler uit de junioren teams wordt minimaal twee maal per seizoen het speler-volgsysteem 

door zijn/haar trainers en coaches ingevuld: bij de start van de winterstop en voorafgaand aan de 

selectie.   

5.1 Betrokkenen bij selectie 

 TC Junioren  

• communiceert het selectiebeleid en procedure (mail en publicatie op de website);  

• stelt de selectiecriteria vast in overleg met de Trainingscoördinatoren; 

• is eindverantwoordelijk voor de teamsamenstelling van alle Juniorenteams 

• bewaakt het selectieproces; 

 

Trainerscoördinator(en)  

• Beoordelen speler-volgsysteem/evaluaties (borgen van kwaliteit en objectiviteit);  

• overlegt met selectiecoördinatoren en is mede verantwoordelijk voor het 1e team-advies aan TC 

Junioren;  

• coachen trainers met invullen van het speler-volgsysteem;  

• selecteren.  

Trainers  

• Beoordelen spelers tijdens de trainingen (wedstrijden);  

• vullen tijdig (2x per jaar) per speler het speler-volgsysteem in; 

• geven input voor voorselectie;  

• selecteren.  

Selectiecoördinatoren(en)  

• bekijkt de spelers bij 1 wedstrijd en 1 reguliere training; 

• overlegt met trainingscoördinatoren en is eindverantwoordelijk voor het 1e team-advies aan TC 

Junioren;  

• coachen selecteurs;  

• selecteren.  

Selecteurs 

• Beoordelen op TIPS tijdens selectietrainingen; 

• Selecteren de spelers voor de eerste teams naar aanleiding van de selectietrainingen; 

• bespreken sterktes en verbeterpunten met de selectiecoördinator. 

 



 

 

Coaches 

 Tijdig invullen (2x per jaar) van speler-volgsysteem; 

 Op verzoek van TC nadere informatie geven over spelers. 

 

 5.2 Selectieprocedure  

Selectieproces  

Op basis van de twee evaluatiemomenten (die verwerkt worden in het speler-volgsysteem) wordt door 

de TC Junioren een voorstel gemaakt van kandidaten die uitgenodigd worden voor de selecties. Bij de 

selecties worden de kinderen door de selecteurs beoordeeld op de 4 eerder genoemde aspecten. Na 

overleg met de selectiecoördinatoren en trainingscoördinatoren bepaalt de TC Junioren de indeling voor 

het volgende seizoen. Eindverantwoordelijke hiervoor zijn de Selectiecoördinatoren. De TC Junioren is 

verantwoordelijk voor het bewaken van het juiste proces (niet voor de inhoud).  

Selectiemomenten  

De selectiecoördinatoren bekijken de spelers bij minimaal 1 wedstrijd en 1 reguliere training. Er wordt 1 

selectietraining (en optioneel één selectiewedstrijd) georganiseerd. Kinderen die geblesseerd zijn tijdens 

selecties worden geacht wel bij de selecties aanwezig te zijn, tenzij zij vooraf toestemming van de TC 

Junioren hebben gekregen om niet te verschijnen.  

Selecties bij meerdere clubs   

Indien er mee gedaan wordt aan selecties bij meerdere clubs, kunnen we géén plaats in een 1e  team 

garanderen of vrijhouden. Neem in dit geval op tijd  contact op met de TC Junioren.  

Rechten en plichten 1e  team spelers  

Spelers in een topteam hebben een aantal rechten en plichten. 

- Geselecteerden worden voor 1 jaar in een 1e  team geplaatst. Kinderen in een 1e team worden 

geacht altijd bij wedstrijden en trainingen aanwezig te zijn en een juiste mentaliteit te tonen. 

Trainers/coaches zullen hier aan het begin van het jaar duidelijke afspraken over 

communiceren. Mocht in de loop van het jaar blijken dat een speler door onvoldoende inzet of 

onsportief gedrag onvoldoende past in het 1e  team, behoudt de TC het recht het kind terug te 

plaatsen naar een 2e team.  

 

- Kinderen in een 1e team worden automatisch uitgenodigd voor de selectietraining mits dat voor  

dezelfde leeftijdslijn geldt (bijvoorbeeld voor het tweede jaar in een B-team). Een speler uit een 

1e team die de stap naar een hogere leeftijdslijn maakt (bijvoorbeeld van tweedejaars D naar 

eerstejaars C), wordt niet automatisch uitgenodigd voor de selectietraining. 

 

- In geval van vervroegde overplaatsing kunnen hier geen rechten voor de toekomst aan verleend 

worden. Het kan in dat geval zo zijn dat een kind niet 2, maar 3 jaar in één leeftijdscategorie 

speelt.  



 

 

 

- Dispensatie is alleen bij hoge uitzondering mogelijk, ook voor  de topteams. Verzoeken hiervoor 

dienen tijdig schriftelijk voorzien van motivatie ingediend te worden bij de TC Junioren. 

 

- Voor het meedoen aan een Topteam (indien er dus meer dan een team in een lijn zit), kan een 

extra vergoeding naast de contributie gevraagd worden, vanwege hogere kosten door extra 

kwaliteit in training en begeleiding. 

 

- Alle 1e teams van MHCV doen mee aan de zaalhockey-competitie. 

 

- Als er binnen een lijn slechts één team gevormd kan worden dan bepaalt de TC Junioren of dit 

team als topteam gaat spelen. De TC Junioren beoordeelt dit op basis van hockeysterkte en 

sociale aspecten. Het is in dat geval soms beter de sociale aspecten van een team te honoreren. 

 

Plaatsing overige teams  

De 2e teams kunnen ook selectieteams zijn en worden in dat geval op sterkte ingedeeld. De overige 

teams worden ingedeeld op leeftijd en/of vriend(inn)en.  

 Opsplitsingen teams/oprichten extra team in verband met teveel spelers in alle teams  

Indien blijkt dat in een bepaalde leeftijdscategorieën teveel spelers in een team komen (bv 5 teams van 

16), dan kan worden overwogen een extra team op te richten. Idealiter wordt een team in dezelfde 

leeftijdscategorie opgericht, soms is het echter noodzakelijk om uit 2 categorieën één nieuw team te 

vormen. In dat geval worden de oudste spelers uit de jongste categorie vervroegd geplaatst (of wordt 

voor de jongste spelers in de oudste categorie dispensatie aangevraagd nog een jaar langer “jonger te 

spelen” ).  

Voorbeeld: JA en JB heeft 5 teams van 16 spelers. Voorstel: oprichten extra A team en dat aan te vullen 

met spelers uit de B jeugd. Hiervoor worden in 1e instantie dan de oudste kinderen uit de B jeugd 

benaderd.  

Trainingen  

Alle Topteams trainen in principe 2x in de week.  

Alle overige teams trainen minstens 1x in de week 1 uur en als de veldbezetting dat toelaat 2x in de 

week 1 uur.  Gecombineerde trainingen zijn een mogelijkheid.  

Helaas is het door de drukke veldbezetting niet mogelijk om vaker dan hierboven aangegeven te trainen. 

5.3. Tijdslijn  

Elk seizoen zal er een tijdsplanning gemaakt worden, waarbij rekening moet worden gehouden met 

deadlines om teams op te geven aan het district of KNHB, met het begin en het einde van de competitie 

en met vakanties. In deze tijdsplanning moet voldoende ruimte gereserveerd worden voor overleg en 

‘herkansing’.  

 Zie bijgevoegd document ‘Tijdsplanning selectiebeleid MHCV’ 



 

 

6. Selectie Heren 1 en Dames 1 

Voor de selectie van Heren 1 en Dames 1 zal er nog een helder beleid worden vastgesteld. Op het 

moment is het zo dat de trainer/coach van deze standaardteams de selectie, in samenspraak met de TC 

zal bepalen. Hierbij geven wij de rechten en plichten van de geselecteerde spelers: 

- Geselecteerden worden voor 1 jaar in een 1e team geplaatst. Spelers in een 1e team worden 
geacht altijd bij wedstrijden en trainingen aanwezig te zijn en een juiste mentaliteit te tonen. 
Trainers/coaches zullen hier aan het begin van het jaar duidelijke afspraken over 
communiceren. Mocht in de loop van het jaar blijken dat een speler door onvoldoende inzet of 
onsportief gedrag onvoldoende past in het 1e team, behoudt de TC het recht de speler terug te 
plaatsen naar een 2e team.  

 
- Spelers die uitkomen in het eerste seniorenteam worden geacht, zich in te zetten als vrijwilliger 

voor MHCV. Dat kan zijn door deelname aan en commissie, het coachen van een team, het 
geven van training en/of het organiseren van evenementen in het belang van alle leden van 
MHCV. Het fluiten van wedstrijden is (net als voor alle andere leden van MHCV) een 
verplichting. 
 

- Een speler in het eerste seniorenteam dient rekening te houden met het wedstrijd- en 
trainingsschema zoals dat door de coach vastgesteld zal worden. Vakanties zullen hierop 
afgestemd moeten worden. Indien dit niet het geval is, kan de coach maatregelen nemen 
waardoor de speler minder speeltijd zal kunnen krijgen. 

 
- Alle 1e  teams van MHCV doen mee aan de zaalhockey-competitie.  

 

- Alle 1e senioren teams trainen 2x in de week. 
  

In principe zal de betere jeugd van MHCV, de kans krijgen om (op uitnodiging) af en toe mee te trainen 

met Dames 1 en Heren 1. In uitzonderlijke gevallen kan een talentvol jeugdlid uitgenodigd worden om 

een keer mee te spelen in het eerste seniorenteam. Deze uitnodiging zal in overleg tussen de 

trainer/coach en de TC plaatsvinden. Hieraan kunnen geen rechten worden verbonden maar we willen 

hiermee de doorstroming van de betere jeugd borgen en faciliteren. De ouders van het jeugdlid zullen 

betrokken worden in deze besluitvorming.  

Indien er geen twee teams geformeerd kunnen worden in de senioren, zal de TC beslissen of het eerste 

team de faciliteiten van een selectieteam krijgt. 

 

7. Tot slot  

Mocht er na het lezen van deze beleidsstukken nog vragen zijn, aarzel dan niet contact op te nemen met 

de TC van MHCV (stand van zaken in seizoen 2016):  

Voorzitter TC MHCV:    Michael Deeks 

Voorzitter Trainingscommissie:   Cornfiel Kroon (interim) 

Coördinator Senioren:    Michael Deeks (interim) 



 

 

Coördinator Junioren B en A:    Gerjan van Alst  

Coördinator Junioren D en C (+voorzitter JC): Saskia Manders   

Coördinator Junioren F en E:   Annemarie Gerrits 

 


